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ممخز الخسالة بالمغة العخبية
الزػء عمى التذكيل الجسالي في شعخ عمي فػدة ،كقج
تيجؼ الجراسة إلى تدميط ّ

اعتسجت السشيج الػصفي التحميمي ،كجاءت في تسييج ،كثالثة فرػؿ ،كخاتسة؛ كىي عمى الشحػ
اآلتي :تشاكؿ التسييج نبحة عغ حياة الذاعخ عمي فػدة ،كمفيػـ التذكيل الجسالي.
كتشاكؿ الفرل األكؿ التذكيل الجسالي لمبشية المغػية ،كاشتسل عمى أربعة مباحث :مفيػـ
البشية المغػية ،كالسعجع الذعخؼ ،كمطاىخ التذكيل المغػؼ كالتزاد ،كالتخادؼ؛ كمفيػـ التشاص
كمرادره.
كتشاكؿ الفرل الثاني التذكيل الجسالي لمرػرة الذعخية ،كاشتسل عمى أربعة مباحث:
عشرخ ميسا مغ عشاصخ العسل األدبي ،كمرادر الرػرة
ًا
مفيػـ الرػرة الذعخية ،كالتي تعتبخ
الذعخية ،السدتسجة مغ الػاقع الفمدصيشي ،كمطاىخ الصبيعة الخالبة ،كالتخاث ،كأنػاع الرػرة
الذعخية ،كأدكات رسع الرػرة ،كالتذخيز ،كالتجديج ،كمدج الستشاقزات ،كتخاسل الحػاس،
كالخمد ،كالتمػيغ.

أما الفرل الثالث فتشاكؿ التذكيل الجسالي لمبشية اإليقاعية ،كاشتسل عمى ثالثة مباحث:
ّ
مفيػـ البشية اإليقاعية ،كاإليقاع الخارجي ،كيتسثل في الػزف ،كالقافية ،كاإليقاع الجاخمي ،كيتسثل
في التكخار ،كالتجكيخ ،كالجشاس ،كالصباؽ ،كالتذكيالت البرخية.
ثع تال ىحه الفرػؿ خاتسة ،اشتسمت عمى أىع الشتائج كمشيا ،الكذف عغ عسق تػضيف
ذكخت التػصيات
الذاعخ لعشاصخ التذكيل الجسالي الستسثمة في المغة ،كالرػرة ،كاإليقاع .ثع
ُ
التي تسثمت في التػسع في دراسة أعساؿ عمي فػدة الذعخية كفق السشاىج الشقجية الحجيثة؛ ككاف

آخخ البحث قائسة السرادر كالسخاجع.

ت

ممخز الخسالة بالمغة اإلنجميدية
ABSTRACT

This study aims to shed some light on the aesthetic composition in the poetry of
Ali Fouda. To achieve this aim, the study used the analytical descriptive approach.
The study consists of an introduction, three chapters, and a conclusion. The
introduction offered a summarized biography of the poet Ali Fouda, and discussed
the concept of aesthetic composition.
The first chapter tackled the issue of the aesthetic composition of linguistic
structure through four topics, which are: the concept of linguistic structure, the
poetical dictionary, the aspects of linguistic formation such as opposition and
synonymy, and the concept of tanass and its sources.
The second chapter discussed the issue of the aesthetic composition of poetic
image through four topics, which are: the concept of poetic image, which is an
important element of literary work, the sources of poetic image in the Palestinian
reality, the aspects of charming nature, the heritage, the poetic image types, and the
tools of poetic image formation such as personification, embodiment, mixing the
opposites, communication of senses, symbolizing, and coloring.
The third chapter discussed the issue of the aesthetic composition of rhythmic
structure through three topics, which are: the concept of rhythmic structure, the
concept of external rhythm including wazn and rhyme, and the concept of inner
rhythm including repetition, rotation, paronomasia, antithesis, and visual formation.
These chapters were followed by a conclusion that revealed the depth of the
poet's employment of the aesthetic composition elements of language, image and
rhythm. The study recommended the need for a further study of the poetry works of
Ali Fouda in accordance with the modern critical methods. The study ended with the
bibliography and references lists.

ث

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

]التػبة[105 :

ج

ا ِإلىــــــــــــــــــ َج ْا ُء

إىل كل شهداء وأسزي وجزحً وطننا الغايل فلسطني  ...األكزم هنا مجيعًا...
إىل والدٌ  ...الذٌ غزس فينا حبَّ العلن ...
إىل والدتٍ  ...هصدر الطيبة واحلنان ...
إىل أمجل ها يف حياتٍ  ...إخىانٍ وأخىاتٍ ...
إىل كل أصدقائٍ وأحبيت ورفقاء دربٍ ...
إليهن مجيعًا أهدٌ هذا اجلهد املتىاضع ...

ح

شـــكـــٌخ وتـــقــجيــــٌخ
الحسج هلل الحؼ عمع بالقمع ،عمع اإلنداف ما لع يعمع ،أحسجه حسج العارفيغ بشعستو،
كالذاكخيغ لفزمو ،فيػ صاحب الفزل كاإلحداف ،كالتػفيق كاالمتشاف ،كال أممظ إال أف أسجج هلل
شكخا ،عمى ما حباني مغ سجاد كفالح ،كتػفيق كنجاح ،كأصمي كأسمع عمى معمع البذخية سيجنا
ً
دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) كعمى آلو كأصحابو الكخاـ  ...كبعج:

ِ
ِ
اس ال َي ْذ ُك ُخ هللا" ،أتقجـ بجديل الذكخ
"م ْغ ال َي ْذ ُك ُخ ّ
الش َ
انصالًقا مغ قػؿ رسػؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)َ :

كالتقجيخ إلى الجامعة اإلسالمية مشارة العمع كالسعخفة ،كللى كمية اآلداب كقدع المغة العخبية،
كالصاقع األكاديسي كاإلدارؼ بالجامعة ،كالذكخ مػصػؿ إلى مكتبة الجامعة السخكدية عمى
مداعجتيع كجيػدىع.

ِ
بالذكخ كالتقجيخ إلى أستاذؼ كمذخفي األستاذ الجكتػر :دمحم مرصفى كالب الحؼ
كأتقجـ
بأؼ جيج أك تػجيو أك إرشاد في سبيل إضيارىا عمى خيخ
أشخؼ عمى رسالتي ،كلع يبخل عمي ِّ
كجو ،فجداه هللا عشي خيخ الجداء.
ٍ
كل مغ األستاذيغ الفاضميغ في لجشة السشاقذة،
كسا كأتقجـ بعطيع الذكخ كاالمتشاف إلى ّ

األستاذ الجكتػر :كساؿ أحسج غشيع ،كاألستاذ الجكتػر :عبج الجميل حدغ صخصػر المحيغ تفزال
بقبػؿ مشاقذة ىحه الخسالة.
أيزا إلى كل األحبة كاألصجقاء الحيغ كانػا خيخ سشج كمعيغ لي في
كالذكخ مػصػؿ ً

إتساـ الخسالة كلخخاجيا عمى أفزل صػرة.

هللا أرجػ أن يجعل عسمي ىحا في ميدان حدشاتي.
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ُمـــــَقـــــِّج َمـــــــة

كمبذخ كرحس ًة لمعالسيغ،
ًا
ىاديا
الحسج هلل رب العالسيغ ،كالرالة كالدالـ عمى السبعػث ً
كعمى آلو كصحبو كسمع كمغ تبعو بإحداف إلى يػـ الجيغ ،كبعج:
ُيعج الذاعخ عمي فػدة مغ الذعخاء الفمدصيشييغ في العرخ الحجيث ،الحيغ أفخزتيع الشكبة
متحجيا كل
دفاعا عغ قزايا شعبو
التي حّمت بالذعب الفمدصيشي عاـ (1948ـ) ،فكخس حياتو ً
ً

دخخ قمسو لمكتابة عغ كششو ،كترػيخ مأساة شعبو ،كحسل جخيجتو
أشكاؿ القيخ كالسعاناة ،م ًا
كبشجقيتو كقمسو الحؼ كاف يكتب بالجـ لفمدصيغ ،ككاف لسجمة الخصيف التي أصجرىا قيس ًة أخخػ
اسعا لمشزاؿ كالحخية دكف أؼ عائق مغ
سكػنات شخريتو ،كالتي تسثل
ً
مجاال ك ً
تزاؼ ل ّ
اآلخخيغ ،حتى غجت صحيفة السشاضميغ الثػرييغ كافة.

أىسية الجراسة:
متسي اد بغ ادرة قرائجه ،كتجفق نتاجو ،كصجؽ
ًا
تشبع أىسية الجراسة مغ كػنيا تتشاكؿ
شاعخ ً
عاشفتو ،كلكغ لع يحع صيتو كغيخه مغ الذعخاء الفمدصيشييغ الحيغ عاصخكه؛ لتخاكع أسباب عجة،

مشيا :لقرخ عسخه ،كحياة التشقل التي كاف يعيذيا ،باإلضافة إلى األكضاع الدياسية السزصخبة
بعيجا عغ األضػاء ،كلع يشل إال ضالليا ،ككحلظ قمة الجراسات
التي سادت في ذلظ الػقت ،فطل ً
إيسانا مشي بقجراتو الفشية التي
أكتب عشو
اختخت أف
الشقجية كاألدبية التي تشاكلت شعخه؛ ليحا
ً
ُ
َ
سخخىا لخجمة شعبو ،كنرخة قزيتو.

أىجاف الجراسة:
ىجفت الجراسة إلى تعخيف القارغ بجساليات التذكيل الفشي لذعخ عمي فػدة ،كمحاكلة

فيسا أعسق لذعخه ،كالػقػؼ عمى قيسو
قخاءة شعخه كفق مشيج كصفي تحميمي ،بسا يتيح لمستمقي ً
التعبيخية ،كخرائرو الفشية ،كأبعاده الجسالية ،كشاقاتو اإليحائية.

الجراسات الدابقة:
أىسيا:

أما الجراسات كالسقاالت الشقجية التي تشاكلت قزايا محجدة في خصابو الذعخؼ ،فسغ

 .1دراسة مػسػمة بػ (السقاكمة في شعخ عمي فػدة) لمجكتػر عساد عبج الػىاب الزسػر مشذػر
في مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحػث اإلندانية بغدة ،السجمج العذخكف ،العجد الثاني ،عاـ
(2012ـ).
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 .2مجسػعة شيادات كدراسات حػؿ الذاعخ عمي فػدة نذختيا مجمة بيت الذعخ ،العجد
العذخكف ،عاـ(2003ـ).

 .3ككتاب (عمي فػدة  ...شاعخ الثػرة كالحياة) تقجيع كتحخيخ نزاؿ القاسع كسميع الشجار،
يتدغ لي االشالع عميو؛ لعجـ تسكشي
صجر عغ دار اآلف ناشخكف كمػزعػف بعساف ،كلع
َ
مغ الحرػؿ عميو؛ لعجـ تػفخه في السكتبات السحمية كااللكتخكنية.

مشيج الجراسة:
اعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي ،الحؼ يشصمق مغ داخل الشز األدبي
لجراسة الطػاىخ الجسالية كتحميميا ،كىػ ما يتيح الػلػج إلى خبايا الشرػص الذعخية ،كالكذف
عغ بشياتيا الجاللية كالتخكيبية كالجسالية ،مع االستعانة ببعس السشاىج الشقجية الحجيثة.

أقدام الجراسة:
تتألف الجراسة مغ تسييج ،كثالثة فرػؿ ،كخاتسة ،كىي عمى الشحػ اآلتي:
يقجـ التسييج صػرًة مػجدًة عغ نذأة الذاعخ كثقافتو ،كنتاجو الذعخؼ ،ككفاتو ،باإلضافة
ّ
لسفيػـ التذكيل الجسالي.
كيتشاكؿ الفرل األكؿ التذكيل الجسالي لمبشية المغػية ،حيث كقفت عمى مفيػـ البشية

المغػية ،ثع السعجع الذعخؼ الحؼ شسل األلفاظ ،كالتخاكيب ،كاألساليب المغػية ،ثع كقفت عمى
مطاىخ التذكيل المغػؼ ،متسثمة في التزاد ،كالتخادؼ ،ثع الحجيث عغ مفيػـ التشاص كمرادره.
أما الفرل الثاني فيتشاكؿ التذكيل الجسالي لمرػرة الذعخية ،كقفت فيو عمى مفيػـ
الرػرة الذعخية ،كأىع مرادرىا السدتسجة مغ الػاقع ،كالصبيعة ،كالتخاث ،ثع كقفت عشج أنػاع

الرػرة الذعخية الجدئية  ،كالكمية ،كصػًال إلى أىع أدكات رسع الرػرة الذعخية كالتذخيز،
كالتجديج ،كمدج الستشاقزات ،كتخاسل الحػاس ،كالخمد ،كشعخية األلػاف.

كيتشاكؿ الفرل الثالث التذكيل الجسالي لمبشية اإليقاعية ،حيث كقفت عمى اإليقاع

الخارجي ،كما فيو مغ تذكيل مػسيقى األكزاف ،ثع عخض ألىع أشكاؿ القػافي السدتخجمة،
ككحلظ اإليقاع الجاخمي الستسثل بالتكخار ،كالتجكيخ ،كالجشاس ،الصباؽ ،كالتذكيالت البرخية.
أما الخاتسة فقج اشتسمت عمى أىع الشتائج التي تػصل إلييا الباحث ،كالتػصيات التي رأػ

نفعا كفائجة.
فييا ً

2

التـسـيـــيــج
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أول :حياة الذاعخ عمي فػدة
ا
 .1نذأة الذاعخ وثقافتو
كلج شاعخنا عمي يػسف أحسج فػدة مغ رحع السعاناة كاأللع كالثػرة ،لكشو تجاكز تمظ
شعخ يؤثخ في كججاف األجياؿ القادمة ،في قخيتو الفمدصيشية  -قػشػيػخ-
السحغ؛ ليبجع لإلندانية ًا
قزاء حيفا ،في األكؿ مغ إبخيل مغ عاـ ستة كأربعيغ كتدعسائة كألف ميالدية (1946ـ) .كلع
شػيال؛ إذ حّمت الشكبة
كمكػناتيا
صل بو السقاـ في قخيتو التي لع يكج يفتح عيشيو عمى عػالسيا
يُ
ً
ّ
ٍ
شفال كرمت بو إلى غخ ٍ
مػجعة لع يف ْق مغ اإلحداس بيا حتّى
بة
بعج عاميغ مغ مػلجه ،فانتدعتو ً
حزػر
سيطل ليا
استذياده في سغ الدادسة كالثالثيغ( ،)1كقج تخافق ذلظ مع فقجانو ألمو التي
ٌ
ّ
َع ِصٌخ في شعخه ،ككأف األـ كاألرض امتدجتا في نفدو بفعل الفقجاف كاالغتخاب؛ فغجت كل كاحجة
مشيسا تعشي األخخػ ،كغجا فقجانو لمػشغ نػعاً مغ فقجاف حشاف األـ كحزشيا الجافئ ،كىحا ما

جدجه في قرائجه الذعخية(.)2

لجأ الذاعخ عمي فػدة مع أسختو إلى الزفة الغخبية في الجدء الذخقي مغ فمدصيغ،

كأصبح يتبع اإلدارة األردنية قبل نكدة عاـ (1967ـ) ،كاحتالؿ الزفة .تمقى تعميسو االبتجائي

في شػلكخـ ،كأتَ ّع فييا الثانػية العامة سشة (1964ـ) ،كأكسل تعميسو في معيج السعمسيغ في قخية
كتخخج عاـ(1966ـ)( .)3كعسل مجرساً في الفتخة بيغ عامي (1966ـ) ك(1970ـ) في
حػارة)،
ّ
( ّ

قخية ناعػر شساؿ عساف ،كبقي في سمظ التجريذ حتى عاـ (1976ـ) متشقالً بيغ العػاصع
العخبية مغ بغجاد إلى الكػيت ،ثع إلى بيخكت ،كعسل في الرحافة الفمدصيشية بسجمة (فمدصيغ
(.(4

الثػرة) كضل ببيخكت حتى استذياده

انزع الذاعخ إلى رابصة الكتّاب األردنييغ عاـ (1973ـ) ،كقج ُعخؼ بسذاكداتو
ّ
السدتسخة مع أصجقائو كمعارفو مغ قيادات الخابصة كأعزائيا ،كقج ذكخ بعزيع في ركايتو
عساف عاـ (1979ـ)(.)5
"الفمدصيشي الص ّػيب" التي صجرت بعج مغادرتو ّ

عساف سشة (1976ـ) إلى بغجاد؛ بحثًا عغ فزاء أكسع ،أكثخ رحابة عمى
غادر فػدة ّ
ِ
القرائج التي ضيخت في "مشذػرات سخية لمعذب" ديػانو األخيخ ،لكغ
الشفذ ،ككتب فييا بعس
( )1يشطخ :عبيج هللا ،عمي فػدة فمدصيشي كحج الديف (ص.)33 - 32

( )2يشطخ :فحساكؼ ،عمي فػدة يعخض :حاؿ اإلنداف الفمدصيشي (العجد .)1027
( )3يشطخ :عبيج هللا ،عمي فػدة فمدصيشي كحج الديف (ص.)33

( )4يشطخ :حامج ،عمي فػدة ...شاعخ أكجعتو فمدصيغ كالثػرة كاألرصفة (.)http://www.an-nour.com
( )5عبيج هللا ،عمي فػدة فمدصيشي كحج الديف (ص.)34
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لع يصل مقامو في بغجاد ،فانتقل إلى الكػيت مجة قريخة ،ثع رحل في العاـ نفدو (1976ـ) إلى
ٍ
كداحة لمشزاؿ
بيخكت ،كاستقخ فييا؛ ألنيا األكثخ إحداساً بالشكبة كالسأساة ،كاألكثخ شخاسة
كالسجابية ،كالسشفتحة عمى العالع كمو(.)1

انزع الذاعخ في بيخكت إلى صفػؼ السقاكمة الفمدصيشية إلى جانب عجد كبيخ مغ

السثقفيغ كالسبجعيغ مسغ أركا أف خالصيع مختبط بالسقاكمة ،كلكغ شاعخنا الحؼ حسل في

ضل يسيل إلى الذغب كالرعمكة ،كلع يدتصع أف يكػف
شخريتو عػامل الخفس ك ُّ
التسخدّ ،
تعخض لمدجغ ،ثع أصجر مع بعس أصجقائو
ػيا تحت لػاء السؤسدة ،كلحلظ ّ
جساعيا أك مشص ً
ِ
أصجقائو
مجمة "رصيف1981( "81ـ) ،كقج صجر مشيا بزعة أعجاد ،قبل أف يختمف مع

الخصيفييغ مخة أخخػ ،كيػاصل إصجارىا في صػرة جخيجة ،برفة فخدية مدتقّمة(.)2

 .2أعسالو
صجر لمذاعخ عمي فػدة خسذ مجسػعات شعخية بيغ عامي (1982 - 1969ـ) كىي
مختبة كفق صجكرىا عمى الشحػ اآلتي:
كحج الديف ،مشذػرات عػيجات ،بيخكت ،عاـ (1969ـ).
 .1فمدصيشي ّ

 .2قرائج مغ عيػف امخأة ،مشذػرات عػيجات ،بيخكت ،عاـ (1973ـ).
 .3عػاء الحئب ،مشذػرات فمدصيغ الثػرة  -ـ .ت .ؼ ،اإلعالـ السػحج ،عاـ (1977ـ).
 .4الغجخؼ ،مشذػرات عػيجات ،بيخكت ،عاـ (1981ـ).
 .5مشذػرات سخية لمعذب ،دار العػدة  -اتحاد الكتّاب كالرحفييغ الفمدصيشييغ ،بيخكت ،عاـ
(1982ـ).
كفي مجاؿ الخكاية صجر لو :ركاية بعشػاف "الفمدصيشي الص ّػيب" التي صجرت بعج مغادرتو
عساف عاـ (1979ـ) ،ك" أعػاد السذانق" عاـ (1983ـ)(.)3
ّ

) ( عبيج هللا ،عمي فػدة فمدصيشي كحج الديف (ص.)53
2
( ) ٌنظر :المرجع السابك ،ص .53
3
( ( ٌنظر :السخجع نفدو ،ص ،36العربً الجدٌد ،علً فودة  ..شاعر الرصٌف فً كتاب (.)http://www.alaraby.co.uk
1
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 .3وفاتو
عمي فػدة الذاعخ الحؼ استذيج مختيغ ،أكالىسا :عشجما أشمقت شائخات العجك الرييػني

حسسيا عمى بيخكت في آب عاـ (1982ـ) ،حيث أُصيب براركخ كىػ يػزع صحيفتو (رصيف
 ،)81كالتي كاف يرجرىا كيقػـ بتػزيعيا بشفدو عمى السقاتميغ ،فأصجر اتحاد كتّاب فمدصيغ
بيانا نعى فيو الذاعخ السشاضل عمي فػدة ،كلكغ سخعاف ما اكتذف بعج أياـ أنو حي يخزؽ في
ً
مدتذفى الجامعة األمخيكية ،كحزخ رفاقو إلى السدتذفى كاشمعػه عمى بياف الشعي ،كمخاثييع

ككداعيع لو ،فذكخىع كعبخ ليع عغ امتشانو لتحقيق أمشيتو بإعالف الذيادة لخفيق دربيع (عمي

فػدة) الذاعخ الػحيج الحؼ َق ِأخ نعيو ،كشاىج آثار خبخ استذياده عمى اآلخخيغ ،كبعج ذلظ
مميسا لبعس الكتّاب ،كخاصة إلياس خػرؼ
استذيج بتاريخ (1982/8/20ـ) ،ككاف ىحا الحجث ً
الحؼ صشع مغ ىحا السذيج ممحس ًة درامية في ركايتو (باب الذسذ)(.)1

) ) ٌنظر :عبيج هللا ،عمي فػدة فمدصيشي كحج الديف (ص.)53
1
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ثانيا :مفيػم التذكيل الجسالي
ا

ٍ
ٍ
التذكيل الجسالي سسة تتدع بيا الفشػف اإلبجاعية ،لسا لو مغ ٍ
كجسالية في إثخاء
داللية
قيسة

الشز األدبي ،كتعدز مغ قيسو التأثيخية عمى الستمقي ،كيتجمى ذلظ في الفشػف التذكيمية
الستشػعة مغ خالؿ تشاغع األلػاف ،كتشاسق الخصػط ،كسا يتجمى في اإلبجاع األدبي مغ خالؿ

شبيعة التذكيل الجسالي لمغة ،الحؼ يشع عغ تذكيل لغة األديب ،كصػره ،كليقاعو السػسيقي
السؤثخ في الستمقي.
كلذا ما تتبعشا السفيػـ المغػؼ لسفخدة (التذكيل) نججىا في لداف العخب كتاج العخكس
تعبخ عغ التسثيل كالترػيخ" ،الذ ْكلِ :
الس ْثل ،تقػؿ :ىحا عمى َش ْكل ىحا أؼ ِمثَالو ،كتَ َذكل

ِ
الذيء:
مصاكعُ َشكَم ُو .ك
صػَره"( ،)1ككردت في السعجع الػسيط "تَ َذك َل:
رػَرَ ،
كشكَموَ :
الذيء :تَ َ
ُ
ُ
)
2
(
ِ
احج
رػَر كتسث َل"  ،كجاءت في القامػس السحيط بسعشى " ّ
الذكل :الذ َب ُو .كالس ْثل .كالذ ْك ُل :ك ُ
تَ َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
الستََػى َس ُة"(.)3
صَ
دػس ُة ك ُ
الس ْح َ
ػرةُ الذيء َ
الس ْذكَمة .ك ُ
الس ْخَتمَفة ُ
األشكاؿْ :للُ ُمػر ُ
أما السفيػـ المغػؼ لسفخدة (الجساؿ) فقج كردت في لداف العخب بسعشى الحدغ كالجساؿ،
ِ
كجساؿ.
الخْمق .كقج َج ُسل
الخجل ،بالزعَ ،ج َس ً
الح ْدغ يكػف في الفعل ك َ
اال ،فيػ َجسيل ُ
الج َساؿُ :
" َ
ُ
()4
الح ْد َغ
كجسمو :أؼ َزيشو"  .ككردت في السعجع الػسيط "تَ َجس َل :مصاكع َجسَم ُو .كتكمف ُ
َ
()5
الخْمق ،كعبارة السحكع في
الخْمق كفي ُ
الح ْدغ يكػف في َ
"الج َساؿُ :
اؿ"  .كفي تاج العخكس َ
الجس َ
ك َ
الخْمق ،كقػلو تعالى" :لكع فييا جساؿ" أؼ بياء كحدغ"( ،)6كجاءت في القامػس السحيط
الفعل ك َ
يالَ :زي َش ُو"(.)7
كجسَم ُو تَ ْج ِس ً
الخُم ِق ك َ
الح ْد ُغ في ُ
الخْم ِق .كتَ َجس َل :تَ َدي َغَ .
ساؿُ :
"ال َج ُ
ٍ
ُّ
بأشكاؿ متعجدة،
التذكل
كعخؼ دمحم التػنجي التذكيل بقػلو" :الت ْذكيل :ىػ القجرةُ عمى

كمغ معشاىا ىحا ضيخ ُّ
الفغ التذكيمي في الخسع كالشحت كاليشجسة السعسارية؛ لقجرة السػاد التي
يدتخجمػنيا عمى التذكل السخغػب .كقج دخمت فزاء اآلداب عمى ٍ
قمة ،برػ ِرة تخي ٍُّخ ٍّ
حخ
ِ
ِ
ِ
تبج في األدب العخبي بػضػح"(.)8
لمكمسات ك
الرػر كالعبارات ،كالسيسا في فخندا .كلع ُ

1

( ) ابن منظور ،لسان العرب (مج /8ص ،)119الزبٌدي ،تاج العروس من جواهر الماموس (مج / 5ص .)573
2
( ) أنٌس وآخرون ،المعجم الوسٌط (ج /1ص.)491
3
( ) الفٌروز آبادي ،الماموس المحٌط (ص.)3535
4
( ) ابن منظور ،لسان العرب (مج /5ص.)303
5
( ) أنٌس وآخرون ،المعجم الوسٌط (ج /3ص.)354
6
( ) الزبٌدي ،تاج العروس من جواهر الماموس (مج / 5ص.)345
7
( ) الفٌروز آبادي ،الماموس المحٌط (ص.)3344
8
( ) التونجً ،المعجم المفصل فً األدب (ج /3ص.)332 -335
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كلسا لمتذكيل في القريجة مغ أىسية نخػ صالح عبج الربػر قج ُشغف بفكخة التذكيل في
القريجة ،حتى بات عمى يقيغ بأف القريجة بال تذكيل تفقج سبب نطسيا ،كلدراؾ فكخة التذكيل
تتصمب محاكالت حثيثة لتحكؽ فغ الترػيخ مغ كجيو نطخه(.)1

كقج تحجث الشقاد القجامى عغ التذكيل الجسالي للدب مغ خالؿ حجيثيع عغ التخكيب

الرػتي ،كالرخفي ،كالشحػؼ ،فاىتسػا بجراسة التذكيل الرػتي ،كالرخفي كالشحػؼ مغ خالؿ

االىتساـ بالبشية كالتخكيب كعالقتيسا بالسعشى ،ثع صخفػا تفكيخىع نحػ التذكيل الشحػؼ كجراسة
التغيخات التي تص أخ عمى مكػنات الجسمة مغ التعخيف كالتشكيخ ،كالتقجيع كالتأخيخ ،كالحكخ
كالححؼ كالفرل كالػصل...إلخ.

خاصا بالتذكيل الجسالي (عبج القاىخ الجخجاني)
كمغ الشقاد العخب الحيغ أكلػا
اىتساما ً
ً
الخساـ في كيفية تذكيل مادتييسا،
مغ خالؿ نطخية الشطع ،التي يخػ فييا أف عسل الذاعخ ك ّ

أف كمييسا ييجؼ إلى إحجاث التآزر كالتآلف بيغ عشاصخ
كشخيقتيسا في إثارة الستمقي ،فالحع ّ
الخساـ ،فيحجثو
أما ّ
مادتييسا ،فالذاعخ يحجث ىحا عغ شخيق الحخكؼ كالكمسات في القريجةّ ،

تأثيخ
أف كال مشيسا يحجث ًا
عغ شخيق تبايغ األلػاف ،كاختالؼ الخصػط في المػحة ،كسا الحع ّ
خاصا في نفػس الستمقيغ ،بقػلو "كلنسا سبيل ىحه السعاني سبيل األصباغ التي تُ ْع َس ُل مشيا
الرػر كالشقػش ،فكسا أنظ تخػ الخجل قج تَ َيجػ إلى األصباغ التي عسل مشيا الرػرة كالشقر
التخيخ كالتجبخ في أنفذ األصباغ كفي مػاقعيا كمقاديخىا
في ثػبو الحؼ ندج ،إلى ضخب مغ
ُّ

أعجب ،كصػرتُو
نقذو ذلظ
ككيفية مدجو ليا كتختيبو إياىا ،إلى ما لع َيتَيج إليو صاحبو ،فجاء ُ
َ
ِ
تػخييسا معاني الشحػ ككجػىو التي عمست أنيا محرػؿ
أغخب ،كحلظ حاؿ الذاعخ ك
الذاعخ في ِّ
َ
()2
طع" .
الش ْ
كحطي مرصمح التذكيل بأىسية عشج (حازـ القخشاجشي) ،حيث ربصو بتشطيع الكمسات

مطيخ مغ مطاىخ عسمية التذكيل ،حيث يخػ أف الدياؽ أك التخكيب
ًا
كشخيقة تأليفيا ،التي تعج
ىػ الحؼ يفخض عمى الذاعخ نطع كتالزـ الكمسات ،كبالتالي فإف معشى الكمسة يتحجد(.)3
أما إذا تحجثشا عغ مفيػـ التذكيل الجسالي في األدب الحجيث ،فشججه اتدع عغ السفيػـ

التخاثي الستسثل في ثشائية (الذكل كالسزسػف) ،إلى ثشائية (التذكيل كالخؤيا) ،إذ تحػؿ (الذكل)

بسعشاه السجخد كالبديط كاألحادؼ ،إلى (التذكيل) بسعشاه السخكب كالسعقج كالستعجد ،كتحػؿ
1

( ) ٌنظر :عبد الصبور ،دٌوان صالح عبدالصبور :حٌاتً فً الشعر (ص.)53
2
( ) الجخجاني ،دالئل اإلعجاز (ص.)88-87
3
( ) ٌنظر :المرطاجنً ،منهاج البلغاء وسراج األدباء (ص.)333
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(السزسػف) بسعشاه السباشخ كالكسي كالقرجؼ ،إلى (الخؤيا) بسعشاىا الشػعي كالالقرجؼ ،حيث

يخػ (عد الجيغ إسساعيل) أف عشاصخ التذكيل الجسالي تعسل في الشز بذكل متالحع يتزافخ
ٍ
بمػحة ٍ
ٍ
فيو الذكل مع السزسػف .فيػ يخػ أف القريجة أصبحت أشبو ما يكػف
مشحػتة
فشية أك
إذا ما سيصخ التذكيل الجسالي عمييا( ،)1كلتػضيح مفيػـ التذكيل أكثخ ،قاـ بسقارنة بيغ مفيػـ

ياحا عغ الستجاكؿ كالسألػؼ
التذكيل المغػؼ كمفيػـ التذكيل كخسع ،كباعتبار التذكيل المغػؼ اند ً
إلى مشصقة أكثخ خرػبة كليحاء ،كعمى نحػ ما قاـ بو عبج القاىخ الجخجاني ،كتػصل إلى أف
التذكيل المغػؼ يفػؽ التذكيل في الخسع ،فيػ "ليذ مجخد عسمية تذكيل لسجسػعة مغ األلفاظ،

شعخ
خاص ليحا التذكيل يجعل مغ الكالـ ًا
كسا ىػ الذأف في أؼ عبارة لغػية ،كلنسا ىشاؾ
شابع ٌ
ٌ
دكف غيخه مغ ضخكب الكالـ"( ،)2إذف فالذاعخ كالخساـ يذتخكاف في الشاحية الفشية ،إنسا األداة
التي يدتخجميا الذاعخ كىي الكمسة ،عغ األداة التي يدتخجميا الفشاف التذكيمي كىي األلػاف،

لحلظ يختمف التذكيل في الذعخ عغ غيخه مغ أشكاؿ التعبيخ ،كبالتالي مفيػـ التذكيل عشجه ىػ

التػافق الحاصل بيغ نفذ الذاعخ كالعالع الخارجي (الصبيعة).

كتأتي أىسية التذكيل الجسالي في الشز األدبي مغ االندجاـ الحاصل بيغ مكػناتو

قيسا تعبيخي ًة يعبخ مغ خالليا السبجع عغ تجاربو
 المغة ،كالرػرة ،كاإليقاع  -التي تذكل ًالذعخية ،كحاالتو االنفعالية ،كقيسو التأثيخية التي تحقق التفاعل اإليجابي بيغ الشز كالستمقي.
كخالصة القػؿ إف بشاء القريجة الحجيثة ال يدتقيع إال بثالثة عشاصخ ،ىي :المغة،

عشرخ ميسا في بشاء الشز األدبي ،كتداعج عمى التعبيخ
ًا
كالرػرة ،كالسػسيقى ،إذ تُعج المغة
عغ االنفعاالت الذعػرية السختمفة لمذاعخ ،كىشا تتزح العالقة القػية بيغ األلفاظ السختارة
كالسذاعخ الفياضة.

ككحلظ الرػرة مغ الػسائل التي يعتسج عمييا الذاعخ بػضػح في تذكيل القريجة؛
لمتعبيخ عغ األبعاد السختمفة لخؤيتو الذعخية ،كتجديج أحاسيدو كمذاعخه ،كالتعبيخ عغ أفكاره

كخػاشخه.

كالعشرخ الثالث الحؼ يذارؾ في تذكيل بشية القريجة السػسيقى ،فحاكؿ الذعخاء

السعاصخكف الخخكج عغ الذكل السألػؼ في القريجة العسػدية ،لذكل ججيج خاضع لمحالة

الشفدية كالذعػرية لمذاعخ.

1

( ) ٌنظر :إسماعٌل ،الشعر العربً المعاصر (ص.)24
2
( ) المرجع السابك ،ص.33
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الفرل األول:
التذكيل الجسالي لم ِبْشَية المغػية

10

مفيػم البشية المغػية
تُعج المغة ضاىخة إندانية ،ككسيمة لمتػاصل بيغ األفخاد كالسجتسعات ،كتػصيل الفكخة
كالتأثيخ عمى الستمقي ،فسغ خالليا يدتصيع اإلنداف أف يشدج مفخداتو ،كيشطع كمساتو التي تعبخ
عغ أفكاره كتػحي بانفعاالتو.
فاعال في تذكيل الخصاب الذعخؼ ،حيث يقػـ الذاعخ بالتعبيخ عغ
ًا
كتسثل المغة
عشرخ ً
قادر عمى امتالؾ ناصية المغة ،ككدخ ندقيا
فكختو عبخ ما يستمكو مغ إمكانات لغػية تجعمو ًا

السألػؼ لتكثيف الجاللة ،حيث إف "لكل أداء لغػؼ فاعمية متججدة داخل بشاء القريجة ،كىحه
الفاعمية تخمق عجة عالقات متجاخمة متزامشة تتشػع في تيارات ال تجرؾ مشفرمة ،كلنسا تشبثق

شكػليا مغ خالؿ الجالالت المغػية"(.)1
إبجاع فشي أدبي ،كىي السادة األساسية التي يتع
فالمغة كسا يخػ دمحم مشجكر "ىي أساس كل ٍ

بيا تذكيل القريجة ،كالمغة الذعخية ليدت مجخد أداة لمتعبيخ عسا يجير في الرجكر مغ

ٍ
نقال
أحاسيذ كمذاعخ كانفعاالت ،كما يجكر في السخيمة مغ أفكار
كمعاف كنقميا إلى الستمقي ً
تقخيخًيا ،إنسا ىي لغة ٍ
لبجاع ،كرسع كترػيخ ،فيي بالشدبة لمذاعخ كالخخاـ الحؼ يشحت مشو
خمق ك ٍ

يمػف بيا السرػر رسػمو"(.)2
الفشاف ً
تسثاال ،أك كاأللػاف التي ّ

يذتخط في لغة الذاعخ السبجع ُحدغ اختيار الكمسات السالئسة الجالة عمى تجخبتو
الذعخية ،كعجـ اإلفخاط في استخجاـ األلفاظ الذعخية السشسقة ،أك استخجاـ السحدشات البجيعية
جامجا مغمًقا غيخ مفيػـ؛ بل يشبغي أف يتقغ السدج بيغ األلفاظ كمعانييا .كيخػ
التي تحػؿ شعخه
ً
كحلظ عد الجيغ إسساعيل أنو يسكغ تحجيج عرخ الذاعخ مغ خالؿ لغتو الخاصة ،فالمغة

الذعخية "ال تكػف لغة شعخية بحق إال عشجما تكػف نابزة بخكح العرخ"(.)3

كسأحاكؿ في ىحا الفرل التعخض لمغة الذاعخ عمي فػدة مغ جػانب متعجدة ،ىي:
 -السعجع الذعخؼ.

 مطاىخ التذكيل المغػية. -التشاص.

1

( ) عٌد ،لغة الشعر :لراءة فً الشعر العربً المعاصر (ص.)25
2
( ) مندور ،النمد والنماد المعاصرون (ص.)52
3
( ) إسماعٌل ،الشعر العربً المعاصر (ص.)356
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السبحث األول:
السعجع الذعخي
السعجع الذعخؼ ىػ مجسػعة السفخدات التي تسثل أساسيات التخكيب الذعخؼ ،كيكثخ

كيعخؼ السعجع الذعخؼ بأنو" :الػقت الحؼ تتع فيو
تػضيفيا في اإلنتاج األدبي لجػ الذاعخُ ،
خياال
عسمية اختيار األلفاظ كتختيبيا بصخيقة معيشة ،بحيث تثيخ معانييا أك يخاد لسعانييا أف تثيخ ً

جساليا"(.)1

كعشج تتبع السعجع الذعخؼ في األعساؿ الذعخية لمذاعخ عمي فػدة يسكغ الكذف عغ

شخريتو ،كرؤيتو الفشية ،كمخدكنو المغػؼ ،كمعخفة شبيعة استثساره داخل نرػصو ،كقج
أسيست ىجختو مغ بالده كتشقمو مغ بمج إلى آخخ في إث اخء معجسو المغػؼ.

أول :األلفاظ
ا
ٍ
بجرجة
لقج الحطت مغ خالؿ دراستي لمسفخدات الػاردة في معجع الذاعخ أنيا تكخرت
ٍ
داللية اشتسل كل محػر مشيا
كبي ٍخة؛ كىحا بجكره دفعشي إلى دراسة السعجع الذعخؼ في محاكر
اعيا في ذلظ التخادؼ ،كاالشتخاؾ المفطي بيغ األلفاظ كتك اخرىا.
عمى السفخدات الخاصة بو مخ ً
كقج استسج الذاعخ معجسو الذعخؼ مغ كاقع القزية الفمدصيشية بكل آالميا كآماليا؛ لحلظ

يسكغ دراسة معجسو الذعخؼ في أربعة محاكر ،كىي:
 محػر العحاب كاأللع. -محػر األرض.

 محػر األماكغ كالقخػ كالسجف. -محػر األلفاظ األجشبية.

 .1محػر العحاب واأللع
ُيعج محػر العحاب كاأللع مغ أىع السحاكر الجاللية لجػ الذاعخ؛ كذلظ نتيجة الطخكؼ
السؤلسة التي عاشيا الذعب الفمدصيشي بعج تذخده مغ كششو ،كالقسع كالعحاب الحؼ لحقو مغ

يخ
إحداسا مخ ًا
السحتل الغاصب ،كقج كاف لشذأتو األثخ البالغ عمى حياتو؛ إذ تخكت في داخمو
ً
باأللع ،كأكؿ ىحه اآلالـ كأشجىا قدػة عميو ىي فقجه ألبيو كىجختو عغ كششو مشح صغخه.
1

( ) سلٌمان ،خلٌل حاوي :دراسة فً معجمه الشعري (مج /6ص.)25
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كجاء محػر العحاب كاأللع يغصي مداح ًة كبيخًة مغ قرائج الذاعخ عمي فػدة؛ ذلظ أف
العحاب كاأللع يالزماف حياة الذعب الفمدصيشي ،كال يكاد يحكخ الذعب الفمدصيشي إال كيحكخ معو
العحاب كاأللع كالجخاح.
كعشج دراسة شعخ عمي فػدة تتجمى بػضػح األلفاظ التي تذيخ إلى محػر العحاب كاأللع،

كيسكغ حرخىا عمى الشحػ التالي:

(البكاء -الحدف– الميل– الجـ– الغخبة– الشار– الفقخ– الجػع– السػت– الجمعة– الجخح–

القتل– الرخاخ– كحيجا– الخحيل– األسى– التعب– الغجر– الزياع– السخ -العحاب– التذخد–
الطالـ– الشديف– الػجع– الدجػف– الخػؼ– الحرار– العصر– الرست– الذييج– القمق–
الحبح– الكخاىية– الخعب– الكفغ– المعشة– االنتحار– التدػؿ– الجفغ) ،كسا سيتزح في الججكؿ
اآلتي:

ججول ( :)1.1يػضح ألفاظ محػر العحاب واأللع وعجد مخات التكخار
في كل ديػان مغ دواويغ الذاعخ

الجيػان

الجيػان

الجيػان

الجيػان

الجيػان

الخامذ

متفخقة

الحدن

14

21

20

44

58

13

170

28

30

25

23

32

17

155

الميل  /السداء

20

21

11

29

35

13

129

الجم

15

9

51

14

28

8

125

الغخبة

25

13

40

19

22

5

124

الشار

3

10

24

24

42

8

111

الفقخ  /البأس

4

9

28

5

23

3

72

الجػع

18

14

11

7

11

9

70

السػت

26

7

13

2

13

5

66

الجمعة

15

11

8

15

11

1

61

الجخح

19

7

4

5

18

1

54

القتل

2

4

11

2

24

2

45

الرخاخ

9

13

7

6

5

-

40

وحيجاَ

-

1

11

5

20

-

37

الخحيل

5

2

14

8

1

2

32

األسى

4

7

2

4

10

-

27

التعب

3

2

1

3

15

1

25

المفع
البكاء

األول

الثاني

الثالث

13

الخابع

قرائج

السجسػع

يتبع ججول ()1.1
الغجر

2

11

2

7

1

-

23

الزياع

2

8

3

5

4

-

22

السخ
ّ
العحاب

-

5

1

8

5

-

19

1

10

1

2

4

-

18

التذخد

2

1

1

7

6

-

17

الطالم

6

3

2

3

2

-

16

الشديف

-

2

2

6

6

-

16

الػجع

الدجػن /الدنازيغ

-

1

6

1

5

-

13

2

-

-

2

7

1

12

الخػف

-

2

4

2

3

-

11

الحرار

-

-

1

7

2

-

10

العصر

-

1

3

4

-

-

8

الرست

-

-

-

6

1

-

7

الذييج

2

-

2

2

1

-

7

القمق

-

1

-

4

-

-

5

الحبح

2

-

-

1

2

-

5

الكخاىية

-

-

1

2

-

-

3

الخعب

-

-

-

2

-

-

2

الكفغ

-

-

-

1

-

-

1

المعشة

-

-

-

1

-

-

1

النتحار

-

-

-

1

-

-

1

التدػل

-

-

-

1

-

-

1

الجفغ

-

-

-

1

-

-

1

السجسػع

229

226

310

291

417

89

1562

كقج أفخزت الجراسة اإلحرائية لسعجسو أف جسمة الجحكر التي تجكر حػؿ حقل ألفاظ

جحر ،كتتكخر في خصابو الذعخؼ ( )1562مخة في مجسػع الجكاكيغ
العحاب كاأللع بمغت (ً )40ا
ار جحر البكاء ،كالحؼ
الخسدة ،بسعجؿ ( )312مفخدة لمجيػاف الػاحج تقخ ًيبا ،كأكثخ الجحكر تكخًا

تكخر ( )170مخة ،ثع جاء بعجه الحدف كالحؼ تكخر( )155مخة ،ثع الميل ( )129مخة ،كالجـ

( )125مخة ،كالغخبة ( )124مخة ،كالشار ( )111مخة ،كالفقخ( )72مخة ،كالجػع ( )70مخة،

كالسػت ( )66مخة ،كالجمعة ( )61مخة ...إلخ ،كبحلظ تكػف كمسة البكاء ىي الكمسة السحػرية في

ىحا الحقل.
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كلقج استثسخ الذاعخ عمي فػدة قجرتو اإلبجاعية في رسع صػرة السػت كاآلالـ كالجخاح،

تمظ الرػرة البذعة التي كانت كالزالت تالزـ خياؿ الفمدصيشي ،فجاءت القرائج مػحية بسأساة

فمدصيغ كاصف ًة لسطاىخ العحاب كاأللع الحؼ يعيذو أبشاء الذعب الفمدصيشي بدبب مسارسات
السحتل ،كىحا نمسدو في قريجتو "الديج متذخد"( )1بقػلو:
عثخت عمى مدتقخ
تذخدت في كل بادية .ما
ُ
ُ
تذخدت .ما جاد أرضي ولػ قصخة مغ مصخ
ُ
مذيت
وحيجا
ُ
ا
ركزت
شييجا
ُ
ا
وحيجا
شييجا.
وحيجا
شييجا ا
ا
ا
ا
ومختشقا بالطشػن ،الدجػن ،التقاريخ ،ال..
ا
إنكع سارقػ فخحي
أبجا لغ تخوا دمعتي.
ولكشكع ا
قدخ تحت سياط
في الدصخيغ الذعخييغ أبخز الذاعخ مأساة شعبو الحؼ ىجخ عغ أرضو ًا
تذخدت ،كسا ُكِّفق في تػضيفو لمتكخار في لفطتي
الجالد ،حيغ عبخ عغ ذلظ بتك اخره لكمسة
ُ

كحيجا) في رسع الرػرة الحقيقية لصبيعة السأساة التي يعيذيا الذعب الفمدصيشي الحؼ
شييجا ً -
( ً
عانى كما زاؿ يعاني مغ ضمع السحتل كجبخكتو ،كمغ الػحجة كالتذخد المحيغ يعيذاف مع اإلنداف

شبحا
الفمدصيشي شيمة حياتو في كل مكاف كزماف ،كلقج جعل الذاعخ الذيادة ،كالػحجة ،كالتذخد ً
يصارده في كل مكاف ،كىحا يؤكج حجع التزحيات كالسعاناة الػاقعة عميو ،كرغع ذلظ فإف الذاعخ

يبجؼ مجػ إص اخره كثباتو كتحجيو لسحتمو ،بعجـ إضيار معاناتو ككجعو.
كيػضف الذاعخ األفعاؿ السزارعة السقتخنة بالديغ؛ ليػحي بذجة آالـ الذعب الفمدصيشي،

كيبخز استسخار السعاناة الػاقعة عميو ،كقج تجمى ذلظ في قريجة "األرانب البخية"( )2حيث يقػؿ:
ماذا لػ يكتذفػن األسخار؟
أوغاد صحبي ..وإني أعخفيع
ٌ
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)533
2
( ) المصدر السابك ،ص.527
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سيشامػن
جسيعا خمف الباب
ا
وسيجتسع األغخاب

سيزجػن ،ستأتي الذخشةُ،
ّ
ِ
أعذابظ مغ دربي
الخيح وتخمع
ستيب
ُ
يا حدخة قمبي!

ما ِ
بالظ تختعذيغ وتبكيغ؟!
تبكيغ وتختعذيغ؟!
تختعذيغ وتبكيغ؟!
ما ِ
شيغ!
لدت سػى مخمػق مغ ْ
بالظُ ..
يبخىغ الذاعخ مغ خالؿ األسصخ الذعخية الدابقة أف الذعب الفمدصيشي كاف كما زاؿ
يعاني مغ حياة مزصخبة ،تسثمت في تشػع األفعاؿ التي ذكخىا الذاعخ ،كقخنيا بالديغ؛ لمجاللة
عمى االستقباؿ (سيشامػف – سيجتسع – سيزجػف – ستأتي – ستيب) ،كالحؼ يػحي باستس اخرية

الطمع الػاقع عمى أبشاء الذعب الفمدصيشي بذكل يػمي ،فالشاضخ ال يخػ إال الجمار كالقتل
كالتذخد.
كقج مارس السحتل جسيع أشكاؿ العحاب كاأللع ضج أبشاء الذعب الفمدصيشي؛ لرخفيع عغ
مػاصمة شخيقيع الشزالي ،كمغ ىحه األشكاؿ الدجغ؛ فتعخض شعبشا لمتعحيب كالقسع كالتشكيل

الجدجؼ كالشفدي ،باإلضافة لمتذخد كالمجػء ،كقج أليب ذلظ مذاعخ الذعخاء؛ ففاضت قخيحتيع

لتعبخ عغ ىحه السعاناة ،كترف أشػاقيع لخؤية األىل كاألعداء ،كتؤكج عمى إصخارىع عمى
ّ
الرسػد ،كقيخ الدجغ كالدجاف.
كقج رسع الذاعخ عمي فػدة مالمح الدجغ كالدجاف ،كعبخ عغ آالمو كآمالو ،كذلظ في
قريجة "صيف لمشار ..صيف لمجخاف"

()1

بقػلو:

التي يخحب فييا بالدجغ ،كيتحجػ الدجاف ،كذلظ

مخحبا بالدجغ ..ما الدجغ سػى زندانة تفزي إلى أخخى
ا

وقيج
ٌ
وجالد ْ

صساء
ا
مخحبا بالدجغ ..جمجي صخخة ّ

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)232 - 235
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قمبي شيػة حسخاء
وورد
أنيار
ْ
ٌ

الغدال – الخيح تاريخي
وبػحي كمو ٌّ
ورٌد
صج َ

إذن؟
ما الحي أوحى بو الدجغ ْ

الخفيق – الدجغ أوصى بالسشاشيخ وشمقات الخصاص
كعرافيخ خالص!
ٍ
مذيج يستدج فيو األلع باألمل ،كالربخ
كفق الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة في رس ِع

بالرسػد؛ ليطيخ مغ خالؿ ىحا السدج سسات الذخرية الفمدصيشية ،كيعبخ عغ أشكاؿ التعحيب

التي يتعخض ليا أبشاء الذعب الفمدصيشي ،كيكذف عغ تخحيبو بالدجغ بحفاكٍة ،كأنو عمى يقيغ
تاـ بأف الحخية ال تأتي إال بعج التزحيات ،كأف الدجغ ىػ شخيق الػصػؿ إلى الحخية،

كاالنترار ،كالقػة.

 .2محػر األرض (الػشغ)
محػر األرض (الػشغ) مغ السحاكر التي شاعت في الذعخ الفمدصيشي عامة ،كفي

دكاكيغ الذاعخ عمي فػدة خاصة ،كالتي غصت مداح ًة كبيخًة مغ دكاكيشو الذعخية ،فقج تتقمز
في بعس الجكاكيغ ،كقج تدداد في أخخػ.
جانبا ميسا في حياة اإلنداف ،فيي أحج عشاصخ الكػف األربعة (الساء،
كتسثل األرض ً
كاألرض ،كاليػاء ،كالشار) ،ككسا تسثل قزية محػرية في السأساة الفمدصيشية فيسا تعخض لو
ٍ
عقائجيا،
اعا
الذعب الفمدصيشي مغ نفي كندك ٍح كتذخيج ،كخاصة أرض فمدصيغ التي تسثل صخ ً
ً
فيي في السعتقج الييػدؼ أرض السيعاد ،كفي السعتقج اإلسالمي أرض الجياد كالخباط كاإلسخاء

كالسعخاج.

كعشج دراسة شعخ عمي فػدة تتجمى بػضػح األلفاظ التي تذيخ إلى محػر األرض ،كىي:

(األرض– الخيح– البحخ– الشيخ– التخاب– الرحخاء– الذارع– الصخيق -الػادؼ– البخارؼ–
الحجخ– الجبل– الخمل– الرخخ– الصيغ– الشيل– اليشبػع– الخصيف– الصػفاف– الحرى –
التمة – الذالؿ – الديل– اآلبار– الجرب– الدفػح– البخاكيغ– الػعل– الفيزاف– اليزاب–
القاع– السحخاث) ،كسا سيتزح في الججكؿ اآلتي:
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ججول ( )2.1يػضح تكخار دوال محػر األرض في كل ديػان مغ دواويغ الذاعخ
الجيػان

الجيػان

الجيػان

الجيػان

الجيػان

الخامذ

متفخقة

األرض

24

12

8

8

7

7

66

الخيح

12

5

3

-

21

11

52

البحخ

15

1

16

6

9

2

49

الشيخ

5

4

9

7

13

4

42

التخاب

20

-

1

3

6

1

31

الرحخاء

1

4

9

4

11

1

30

الذارع

3

-

-

10

11

3

27

الصخيق

-

5

5

7

4

3

24

الػادي

البخاري

-

17

1

4

-

-

22

-

-

-

8

4

6

18

الحجخ

1

6

4

-

5

1

17

الخمل

2

-

6

3

3

1

15

الجبل

7

-

4

3

-

-

14

الرخخ

-

1

4

2

4

1

12

الصيغ

2

1

3

2

3

-

11

الشيل

-

-

8

1

-

1

10

اليشبػع

-

1

-

6

2

-

9

الخصيف

-

1

1

3

1

1

7

الصػفان

-

-

1

-

2

1

4

الحرى

1

-

-

-

2

-

3

التمة

-

-

2

-

1

-

3

الذالل

-

-

2

1

-

-

3

الديل

-

-

3

-

1

-

2

اآلبار

-

2

-

-

-

-

2

الجرب

-

2

-

-

-

-

2

الدفػح

-

1

-

-

1

-

2

البخاكيغ

1

-

-

-

-

-

1

الػعل

-

-

-

-

1

-

1

الفيزان

-

-

-

1

-

-

1

اليزاب

-

-

-

1

-

-

1

القاع

-

1

-

-

-

-

1

السحخاث

-

-

-

-

1

-

1

السجسػع

94

64

88

80

113

44

483

لمفع

األول

الثاني

الثالث
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الخابع

قرائج

السجسػع

كقج أفخزت الجراسة اإلحرائية الدابقة أف جسمة الجحكر التي تجكر حػؿ محػر ألفاظ

جحر ،كتتكخر في خصابو الذعخؼ ( )483مخة في مجسػع الجكاكيغ الخسدة
األرض بمغت (ً )32ا
ار جحر األرض الحؼ تكخر ()66
بسعجؿ ( )97مفخدة لمجيػاف الػاحج تقخ ًيبا ،كأكثخ الجحكر تكخًا
مخة ،كالخيح ( )52مخة ،كالبحخ( )49مخة ،كالشيخ( )42مخة ،كالتخاب ( )31مخة ،كالرحخاء ()30

مخة ،كالذارع ( )27مخة ،كالصخيق ( )24مخة ،كالػادؼ ( )22مخة ،كالبخارؼ ( )18مخة ...إلخ،
كبحلظ تكػف كمسة األرض ىي الكمسة الخئيدة في ىحا السحػر.

كتصمق كمسة األرض في المغة كيخاد بيا السكاف الحؼ يعير عميو الشاس ،أك سكانيا(سكاف
األرض) ،كغيخىا – كسا تخد في السعاجع العخبية –

()1

فإف الذاعخ عمي فػدة قج كسع داللتيا

ٍ
لسعاف كثيخٍة كأصبحت تحسل مجلػالت أخخػ؛ كالػشغ(البمج) ،كاإلنداف(الذعب) ،كالتخاب،
كالحمع ،األـ ،كندتصيع القػؿ إف ىحه الجالالت عمى اختالؼ ألفاضيا كتشػعيا تجؿ عمى دا ٍؿ
ك ٍ
احج ىػ العصاء الستػاصل ،كالبقاء ،كاالستسخار ،كالػجػد ،كالثبات.
ججيجا تفخزه الرياغة الذعخية ،لتربح
كتأخح داللة األرض عشج الذاعخ عمي فػدة مجلػًال ً
(األرض) ىي (الػشغ) ،فيقػؿ في قريجة "فمدصيشي كحج الديف"(:)2
فمدصيشي..

بالدي جشة الجنيا

قشاديل الحيا ْة

الربية قخيتي
قشيخ"
ّ
آه ،و" ّ
الرفات
الخج مذيػر
ْ
خال بخأس ّ
ٌ

األرض فييا واح ٌة

والعذب أغشية الخعاة

الحدػ َن
والشدخ فييا يدسع ّ
يتخنع الذاعخ في األبيات الدابقة بػششو عامة ،كبقخيتو خاصة ،حيث يرفيا بالذامة
ِ
أرض سسح ٌة شيب ٌة تخضى لمجسيع أف يعير
التي تديغ رأس ّ
الخج ،كيرف األرض فييا بأنيا ٌ
فػقيا لتسشحو السحبة كالسػدة كالػئاـ؛ لحا تخػ الخعاة يتغشػف بعذب األرض ،كتخػ الشدخ يصخب
بيا لرػت الحدػف ،كىػ كشاية عغ أنيا أرض سالـ ،كلكشيا في نفذ الػقت تأبى الجخالء.

1

( ) ٌنظر :ابن منظور ،لسان العرب (ج /3ص.)65
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)33
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إف الستتبع للحجاث كتشػعيا في الرياغة الذعخية يشتقل السفيػـ الزيق للرض إلى

السفيػـ األكسع ،لتأخح داللة (األرض) مجلػًال آخخ يذيخ إلى (الذعب) ،كقج تجمى ىحا التػسع

الجاللي في قريجة "عيدى بغ مخيع بيششا!"( )1التي يقػؿ فييا الذاعخ:
رحل الدالم..

الحدن يزحظ في أخاديج البذخ
ِ
حمسا
والجػع يميػ بالصفػلة ،والصفػل ُة تدأل الشعشاع ا
السشام
في
ْ
والصيخ يشعي بعجىا ىجخ الحسام

اجو
أبخ ُ
ِ
الحجخ
ر في
ونأى عغ
الغخبانّ ،
عذ َ
ْ
الحصام:
واألرض تبكي في
ْ
مات الدالم!

يرف الذاعخ في ىحا السذيج الذعخؼ حاؿ شعبو السزصيج مغ االحتالؿ؛ فيخسع صػرةً
قاتس ًة لكل مشاحي الحياة ،الحدف خيع عمى كل الشاس ،فالذيجاء في ذاكخة الذعب ،حيث ال يكاد
مجاال
يخمػ بيت مغ شييج أك أسيخ ،كغخباف الطالـ (السحتل) تصارد الشاس أيشسا حمػا ،فال تجع
ً
الرتداـ الفخحة في أؼ جانب مغ جػانب الحياة ،حتى الصيخ عبخ عغ حدنو ،فيجخ حساـ

ألؼ حل يمػح في األفق يخمز شعبو مغ ىحا الحقج
الدالـ أعذاشو ،كشاية عغ سػداكية رؤيتو ّ
الجفيغ ،فال بج مغ امتذاؽ الدالح ،كالسقاكمة السدتسخة؛ حتى يعػد الحق ألصحابو.

ججيجا
كتػحي الرياغة الذعخية لجػ الذاعخ عمي فػدة باكتداب داللة (األرض) مجلػًال
ً

كىػ (التخاب) ،كيتزح ذلظ في قريجة "حبيب التخاب"( ،)2كالتي يقػؿ فييا:
اب
ُّ
نقي أنا كالتخ ْ
حب
ٌ
صبػرُ ،م ٌ
وكالدعفخان أنا

الدحب
العصخ و
أنا تخب ٌة ريحيا
ُ
ُ
قبخة
ميخىا عخس ّ
الق َر ُب
ثػبيا َ

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)22
2
( ) المصدر السابك ،ص.54
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حجيقة ورد أنا

الشجع و ُّ
الذ ُي ُب
ش ْتُميا
ُ
دل
ودالي ٌة ثجييا َع ُ

ذىب
وسشبم ٌة قسحيا ُ
الثسخ
أنا
الذعب و ُ
األرض و ُ
ُ
وندخ أنا
ٌ
خب .
أنفو َ
الع ُ

يتغشى الذاعخ في ىحه األسصخ الذعخية بتخاب كششو (األرض) الحؼ ُسمب ،كشخد مشو
اب كأؼ تخ ٍ
اب تشتذخ فيو صػر األحبة ،تشثخ ريح الدعفخاف كالعصخ شحاىا ،كأشتاليا
ً
عشػة ،تخ ٌ
محاب يشداب مغ نبتيا ،كسشابل قسحيا سبائظ ذىب مخصػصة.
العدل ٌ
شيج ٌ
الشجػـ كالذيب ،ك ُ
شيئا كىسيا ال أساس لو ،فإف الذاعخ ُيكدب ىحا الحمع صػرًة
كلذا كاف الحمع في الػاقع ً
ججيجا كىػ (الحمع) ،فيقػؿ في
أخخػ؛ ليربح الحمع حقيق ًة كاقعي ًة ،فتكتدب داللة (التخاب) مجلػًال ً
قريجة "بصاقة حدف"(:)1

ذاىبا وششي الحبيب
يا ا
عخج عمى أمي الحبيبة في التخاب وقل ليا:
ّ

إن الغخيب

ميسػما غخيب
سيطل شػل العسخ
ا
حتى يعػد إلى الػشغ!

يذكػ الذاعخ في السذيج الذعخؼ ألع الغخبة الشازؼ الحؼ يؤرؽ فؤاده ،فيػ يتسدظ بقذة

ؽ
حمع
تشجيو مغ الغخ  ،كبدالـ يخسمو إلى أمو الحبيبة في تخاب الػشغ الدميب؛ ليصسئشيا أف َ
الغخ ِ
يب البج كأف يتحقق ،فسيسا شاؿ الدمغ أك قرخ البج أف ُيكدخ قيج غخبتو كيعػد إلى أرض
الػشغ؛ ليحيا فييا بع ٍدة ككخ ٍ
امة .
ججيجا تػحي بو
كتكدب داللة (اليشابيع)  -التي ىي مغ ألفاظ محػر األرض -مجلػًال
ً
ِ
ِ
الدخاء ،فيقػؿ في قريجتو
لمعصاء ك
مرجر
ًا
الرػرة الذعخية ،لتسثل (األـ)؛ إذ إف كمتييسا يعج
"حبيبتي خمف الشيخ"(:)2

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)357
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)355 - 353
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مغ ِ
أنت؟!
َْ
ان
عيشاك يشابيع الفخح الغامخ ،واألحد ْ
شفتاك خسػر العالع،

أسخار العالع،

مجج وذل اإلندان

... ...
مغ ِ
أنت ِ
بخبظ قػلي لي يا صانعة األبصال
َْ
مغ ِ
أنت؟!
َْ
ِ
أأنت خميمة آدم
أم ِ
أنت العالع  ..كل العالع!

مدج الذاعخ في الرػرة الذعخية  -التي رسع فييا مالمح انبياره باألـ الفمدصيشية – بيغ

الثشائيات الزجية ،حيث جسع بيغ الفخح الغامخ كالحدف في آف كاحج ،كجسع بيغ مجج اإلنداف
السقاكـ كذؿ السحتل الغاصب تارة أخخػ ،ككيف ال يكػف ليا ذلظ كىي األـ؟! كىي الحاضشة

جيال بعج جيل.
التي تبحر األرض؛ لتُشبت
أبصاال يجافعػف عغ كششيع ،كيشافحػف االحتالؿ ً
ً

 .3محػر األمكشة
كاف الذاعخ العخبي كما زاؿ جدًءا ال يتج أد مغ مجتسعو العخبي ،يتأثخ بكل ما يحيط بو
دكر ىاما في حياتو الذعخية ،كىحا ما
مغ ضخكؼ ،كبسا يشتابو مغ أحجاث ،كقج لعبت األمكشة ًا

تبخزه نرػص شعخية عجيجة اشتسمت عمى أماكغ مختمفة كاألماكغ الصبيعية ،كالتاريخية،

كالجيشية...

كالسكاف ىػ الجدء الحؼ يحيا عميو اإلنداف ،فيؤثخ فيو كيتأثخ بو؛ لحلظ فإف اإلنداف

تخبصو بسكانو عالق ٌة كثيق ٌة ،فاإلنداف العاشق لبيئتو يستدج في عشاصخىا ،فال يسكغ فرمو عشيا،
كمغ خالؿ ذلظ تتحجد عالقة اإلنداف بالعالع الخارجي.

كالسبجع عشجما يحكخ األمكشة فيحا يجؿ عمى ارتباشو بيا كمحبتو ليا ،كمغ خالؿ قخاءة

السشجد الذعخؼ لمذاعخ عمي فػدة يتزح بذكل جمي شجة حبو لػششو فمدصيغ كتسدكو بقخيتو
ّ
ككججانيا ،كيتزح ذلظ مغ خالؿ الجراسة اإلحرائية التي
التي كلج فييا ،كارتبط بسكػناتيا فكخًيا
ً
تبخز مجػ ارتباط الذاعخ بسجف فمدصيغ كقخاىا ،كبعجد مغ الجكؿ العخبية ،كالتي تتجمى مغ

خالؿ الججكؿ اآلتي.
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ججول ( :)3.1يػضح محػر األمكشة والسجن والقخى التي ذكخىا الذاعخ في
دواويشو الذعخية وعجد مخات التكخار

المفع

التكخار

المفع

التكخار

فمدصيغ

57

جشيغ

1

غدة

13

نابمذ

1

قشيخ

11

كفخ قاسع

1

عسان

9

بيخزيت

1

بيخوت

8

األقرى

1

يافا

6

جخزيع

1

مرخ

6

عيبال

1

الباكدتان

5

لبشان

1

الجػلن

4

األردن

1

الزفة

3

دمذق

1

القجس

3

شخابمذ

1

الخميل

3

الدػيذ

1

القاىخة

3

الجيدة

1

اليشج

3

حمػان

1

سيشاء

3

السشػفية

1

حيفا

2

األشخفية

1

المج
ّ
الجميل

2

السرجار

1

2

الشطيف

1

أريحا

2

ليشيشغخاد

1

بالد الذام

2

اليابان

1

بغجاد

2

تذيمي

1

دجمة

2

مػسكػ

1

فيتشام

2

باريذ

1

الشخويج

2

ألسانيا

1

الشسدا

2

أسبانيا

1

روما

2

أمخيكا

1

عكا

1

واششصغ

1

بيت لحع

1

إسخائيل

1
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السجسػع

فقج أفخزت الجراسة اإلحرائية التي قست بيا عمى حقل األمكشة في جسيع أعسالو الذعخية

كسا كضحيا الججكؿ الدابق أف جسمة الجحكر التي تجكر حػؿ حقل ألفاظ األمكشة بمغت ()56
23

جحر ،كتتكخر في خصابو الذعخؼ ( )189مخة في مجسػع الجكاكيغ الخسذ ،بسعجؿ ( )38مفخدة
ًا
ار جحر فمدصيغ الحؼ تكخر ( )57مخة ،ثع غدة ()13
لمجيػاف الػاحج تقخ ًيبا ،كأكثخ الجحكر تكخًا
مخة ،ك قشيخ( )11مخة ،كعساف ( )9مخات ،كبيخكت ( )8مخات ،كيافا( )6مخات ،كمرخ ()6

مخات ،كالباكدتاف ( )5مخات ،كالجػالف( )4مخات ،كالزفة ( )3مخات ...إلخ في مجسل أعسالو

الذعخية.

كتعتبخ فمدصيغ مغ أكثخ األماكغ الػاضحة في شعخه ،فيػ يحكخىا في أعسالو الذعخية،

كخاصة في ديػانو األكؿ (فمدصيشي كحج الديف) ،كتتجمى فمدصيغ بذكل كاضح في قريجتو
كالتي تحسل نفذ عشػاف الجيػاف األكؿ "فمدصيشي كحج الديف"( )1كتتدخب في مفاصميا كذلظ في

قػلو:

فمدصيشي..
فمدصيشي..

ججي
أقػل لكع بأني مثل ّ
مثل زيتػني :فمدصيشي

مخ الجىػر ...أنا
فمدصيشي عمى ّ
فمدصيشي

غخب
فال شخ ٌ
قول ٌ
و ل األيام تذفيشي

ر في شخاييشي
إذا ما
الكخب ّ
عذ َ
ُ
فمدصيشي..
ار
عسج الذاعخ في السقصع الذعخؼ الدابق إلى تكخار مفخدة فمدصيشي ،ككاف التكخار تكخًا
استيالليا ،حيث افتتح الذاعخ بيا األسصخ الذعخية ،كتغمغمت بعج ذلظ في ثشايا القريجة
أسيا
ً
ر ً
ليبخز مغ خالليا مجػ اشتياقو لػششو ،كحبو ألرضو ،كتسدكو بحق العػدة كتقخيخ السريخ.
ككحلظ ذكخ الذاعخ بعس السجف كالقخػ الفمدصيشية السحتمة؛ ليجدج مغ خالليا مجػ

االرتباط كالذػؽ كالحشيغ ليا ،فيقػؿ في قريجة "مصمػب رأسي"(:)2

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)5
2
( ) المصدر السابك ،ص.273 - 272
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غدة في القمب،

وقمبظ صمب،

حبظ صعب يا جيفا ار

لكغ ل وردة إل وردة غدة
ل شيػة إل شيػة غدة
ل ميتة إل ميتة غدة

فميكغ الذارع مقبخة
والحارة مقبخة

والبيارة مقبخة لمجخالء بغدة

عبخ تكخار الذاعخ لمفطة (غدة) في السذيج الذعخؼ الدابق عغ فخخه بسجيشة غدة،
كاعت ادزه برسػدىا؛ فيي عشػاف التحجؼ أماـ غصخسة السحتل الغاصب ،كىي مجيشة األحخار
دماء ُس ِكبت عمى ثخاىا السبارؾ ،ككحلظ افتخخ الذاعخ بسجف فمدصيشية
الحيغ دفعػا ميخ عدتيع ً
فاعل في قريجتو "أغشية لمزفة الغخبية"(:)1
أخخػ كاف ليا
ٌ
حزػر ٌ
حيكع ...فمتشدلي
قػلػا ليا :ندل الفتى في ّ
ل تخجمي..
ِ
اىيع) ...والجفغ (الخميل)
عيشاك (إبخ ُ
و (القجس) رمذظ ما استبيح لعاذل كالسدتحيل

و (الديج) السرمػب – في نيجيظ – يشعي (بيت لحع)
والسقيل

خجك يختمي
و
خال فػق ّ
ُ
(جشيغ) ٌ
الطميل
ضل (نابمذ)
ْ
في ّ
ِ
أنت اليػى ،فتجلمي
تكذف األسصخ الذعخية الدابقة عغ مجػ العذق السشداب مغ قمب الذاعخ كالحؼ يديل

أنيار عذق عمى مجف الزفة مجيشة مجيشة؛ لحا فيػ يتغدؿ في كل مجيشة مغ مجنيا باالسع
اضحا في قريجتو "السشبػذ"
الرخيح ،كأنو يكاد ال يتخؾ مجيشة إال ذكخىا ،كىحا ما تجمى ك ً
كالتي كذف فييا عغ عسق حبو لسجيشتي أريحا كيافا كذلظ بقػلو:

()2

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)30
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)375
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أريحا بقمبي ويافا

نحغ ولػ مخة لنترار
وكشا ّ
ولكششي..
تخممت ىحا الشيار

يتزح في السقاشع الدابقة مجػ ارتباط الذاعخ باألمكشة التي أكردىا في نرػصو،

كيتسثل ذلظ في ذكخه لسجسػعة مغ السجف الفمدصيشية السحتمة التي ما تداؿ تعاني مغ كيالت

السحتل الغاصب ،كالحؼ استخجـ شتى صشػؼ العحاب كالسعاناة ،كمغ ىحه السجف السحكػرة

(الخميل ،كالقجس ،كبيت لحع ،كجشيغ ،كنابمذ ،كأريحا ،كيافا) ،كغيخىا مغ السجف كالقخػ
الفمدصيشية.

كنخاه كحلظ يحكخ العجيج مغ البمجاف كالعػاصع العخبية في بعس نرػصو الذعخية؛ ليبيغ

عالقتو الػثيقة بتمظ البمجاف العخبية ،كأنيا تسثل بقعة كاحجة قامت قػػ الغخب بتجدئتيا إلى
دكيالت متفخقة مغ أجل الديصخة عمييا ،فالذاعخ يؤكج أنو ليذ بسعدؿ عشيا ،بل يذاركيا

معاناتيا كمأساتيا ،فيي قخيبة مغ السعاناة التي ُيػقعيا السحتل الغاصب عمى أبشاء شعبشا،
كنالحع ذلظ بقػلو في قريجة "عخانيذ الحرة"(:)1
عاد عاد

عاد مغ عخانيذ الحرة

فاصيمي يا خيل عسان ،اصيمي يا خيل بغجاد ،اصيمي يا قاىخة

واصيمي خيل شخابمذ ،واصيمي خيل دمذق الثائخة

ىبت الشار بأجفان الخماد

ىا ىػ ابغ الذعب عاد!

أيزا في قريجة "شالػـ ..يا حبي يا حبي ..شالػـ"( )2التي يقػؿ فييا:
ك ً
شمع الباشا
ندل الباشا
عاش الباشا ..الباشا ..الباشا
يتصاول عمى وششي ىحا الباشا
يتصاول حتى تدقط مغ فكيو المغة العخبية
يافا ،الجػلن ،السشػفية

1

( ) المصدر السابك ،ص.575
2
( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)333
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ككسا ذكخ الذاعخ السجف الفمدصيشية كبيغ عحاباتيا ،ككيالتيا ،كآىاتيا ،كأنيشيا تحت سياط

جيجا في
يأؿ ً
الجالد ،كتغدؿ بيا ،كدعا أىميا إلى الثػرة ضج الصغياف الجاثع عمى صجكرىع ،لع ُ
مزصخ  -كػاجب أخالقي -
ا
استحزار بعس البمجاف التي تعير السعاناة نفديا ،ككجج نفدو

أف يحث شعػبيا عمى الثػرة ،كيخشجىع إلى الصخيق التي كصفيا ألبشاء شعبو في الجفاع عغ
أكشانيع ،كدفع السحتل ،كلزاحة الزيع ،كبحؿ الغالي كالشفيذ في سبيل ذلظ.

 .4تزسيغ األلفاظ األجشبية
استخجـ الذعخاء السعاصخكف بعس األلفاظ غيخ العخبية في أشعارىع ،كعسج الذعخاء

نطخ لمػاقع الحؼ يعيذػنو تحت االحتالؿ،
الفمدصيشيػف إلى استخجاـ األلفاظ العبخية السعخبة؛ ًا
ٍ
أبعادا داللي ًة عمى نرػصو الذعخية.
كقج بخزت ىحه الطاىخة
بذكل ك ٍ
اضح عشج الذاعخ؛ لتزفي ً

كيسكغ تمسذ آثارىا في قرائجه مغ خالؿ التقاط عجد مغ األمثمة ،كمغ ذلظ ما كرد في

قريجتو "عػاء الحئب"( )1التي يقػؿ فييا:
Go to hell

()2

"حڤالن"

()3

لبالدك"
"عج
ْ

أحيانا بيغ اإلنجميدية كالعبخية؛ لبعث الجاللة اإليحائية التي
يداكج الذاعخ في تزسيشو
ً
تحكخ العالع كتخسل لو رسائل بمغات مختمفة تجؿ عمى ك ِ
شو السحتل ،كجحكره كالستدبب فيو كما
ُ
ُ
تختب عميو مغ نكبات ككيالت حمت بالذعب الفمدصيشي.
تزسيشو لمغة اإلنجميدية في قريجتو "الرعاليظ يجػبػف الذػارع"(:)4
كيتزح
ُ
أجخي ول أجخي ،أثخثخ ،أشتيي البخقػق ،انعذ..
ل أنام .فشادق الفقخاء مقفمة..

حل السداء؟
فأيغ يشام أمثالي إذا ّ
وأيغ ،أيـ..

 ?You speak English– No.

1

( ( المصدر السابك ،ص.335
2
( ( باإلنجلٌزٌة :اذهب إلى الجحٌم .
3
( ) بالعبرٌة :مخرب.
4
( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)245
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في السقصع الذعخؼ الدابق ضسغ الذاعخ كالمو سؤ ًاال كجػ ًابا بالمغة اإلنجميدية ،صاغ
فييسا حكاية مأساتو كمأساة شعبو الحؼ يعير التذخد كالتخحاؿ القدخؼ؛ كذلظ كػنو ال يعخؼ
المغة اإلنجميدية إذ إنو لػ كاف مغ أىل المغة اإلنجميدية أك أجاد التحجث بيا؛ الختمف الػضع
ستصاع العير بأسمػب أفزل.
نػعا مغ االحتخاـ كالتقجيخ ،ك ال
َ
تساما ،حيث إنو سيمقى ً
ً

كمغ تزسيشو أللفاظ إنجميدية في شعخه ما كرد في قريجة "عخكة بغ الػرد يدقي

الشخمة"(:)1
( )stopالزػء األخزخ

( )stopوانفجخ البخق بػجيي :آه..
ىل تثسخ ثاني اة أصجاف البحخ
ىل تحبل بالمؤلؤ والسخجان؟

ضسغ الذاعخ في الشسػذج الدابق لغة أخخػ كىي اإلنجميدية ،حيث كخر كمسة ()stop؛

ليبيغ مجػ اليأس ،كاإلحباط الالمتشاىي الحؼ انتابو مغ إيجاد حمػؿ لقزيتو ،كبالتالي حخمانو

مغ العػدة إلى كششو ،كنيل أبدط حقػؽ اإلنداف حتى إنو أصبح يخذى أؼ بريز أمل لقتامة

الدػاد الحؼ يدج األفق.

كمغ خالؿ دراستي لمسحاكر الجاللية عشج الذاعخ عمي فػدة يتزح مجػ قػة العالقة التي
ٍ
كبجكؿ أخخػ عاشت آالـ شعػبيا كآماليع ،كتكذف عغ االمتجاد
تخبط الذاعخ بأرضو ككششو،

السكاني في الخصاب الذعخؼ عشجه.

التخكيب المغػية
ثانيا :ا
ا
قجيسا كحجيثًا عمى اختالؼ مشاىجيع بجراسة الجسمة؛ لحلظ لغ أخػض في
اىتع الشحاة ً
مفاىيع السجاؿ ،كلكغ الحؼ ييسشي كيفية اختيار السبجع مفخدة معيشة مغ بيغ السفخدات األخخػ،
ثع تختيبيا في ندق متشاسق كمتشاغع مع غيخىا مغ السفخدات األخخػ ،كىحا مختبط بالقجرات

اإلبجاعية كالفشية التي يتستع بيا الذاعخ.
كىحا ما أكجه الشاقج رجاء عيج في محػر حجيثو عغ جسالية الشز بقػلو" :نحغ ال نحذ

بجساؿ الكمسة أك البيت الذعخؼ إال لرمتو أك تػاؤمو أك تشاسبو مع الجسل األخخػ أك األبيات

األخخػ"(.)2
1

( ( المصدر السابك ،ص.234
2
( ) عٌد ،المول الشعري منظورات معاصرة (ص.)62
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كيخػ الشاقج دمحم حساسة عبج المصيف أف" :بشاء الجسمة ىػ الحؼ يطيخ عبقخية الذاعخ،

كيكذف تفخده كامتيازه .ككع مغ الكمسات السفخدة تدتخجـ عشج عجد مغ الذعخاء ،كلكشيا في

ف
سميسا ،كتكػف ىي نفديا في
بشاء دقيًقا
ً
مػضعا ً
بعس الذعخ تكػ متللئة مذعة ألنيا صادفت ً
بعزو اآلخخ قاتسة مشصفئة ،ألنيا لع ترادؼ بشاءىا ،كال مػقعيا السالئع ... ،كلكغ مالؾ األمخ

كمو كقػامو عمى انعقاد التخاكيب ،كبشاء الجسل ،كاستغالؿ األساليب التي يتيحيا الشطاـ المغػؼ
لتفجيخ الصاقة اليائمة التي تذتسل عمييا ىحه الػسائل كاألساليب"(.)1
كقج قدع الشحاة القجماء الجسمة إلى نػعيغ أساسييغ ىسا :الجسمة االسسية ،كالجسمة الفعمية؛
كىشاؾ مغ قدسيا إلى غيخ ذلظ أمثاؿ أبػ عمي الفارسي ،حيث ذكخ أف الجسمة أربعة أصشاؼ:

اسسية ،كفعمية ،كضخفية ،كشخشية ،حيث قاؿ" :كأما الجسمة التي تكػف خبخ السبتجأ فعمى أربعة

أضخب :األكؿ :أف تكػف جسمة مخكبة مغ فعل كفاعل ،كالثاني :أف تكػف مخكبة مغ ابتجاء

اء ،كالخابع أف تكػف ضخًفا"( ،)2كيخػ الذيخ الغالييشي أف
كخبخ ،كالثالث :أف تكػف شخ ً
شا كجد ً
"الجسمة أربعة أقداـ :فعمي ٌة ،كاسسي ٌة ،كجسم ٌة ليا محل مغ اإلعخاب ،كجسم ٌة ال محل ليا مغ

اإلعخاب"( ،)3كقج آثخ الباحث دراسة الجسمة بشػعييا:

 .1الجسمة السسية
يخػ الشحاة أف الجسمة االسسية تجؿ في األغمب عمى الجكاـ كالثبػت إال إذا كاف السدشج
اسسا؛ ألف االسع ٍ
أعع ،كلعل ذلظ الكالـ يفيع مغ قػؿ
خاؿ مغ التقييج بالدمغ ،فيػ أشسل ك ُّ
ً
أخ ِ
ر ِخ ما يسكغ مع إفادة
القدكيشي" :كأما كػنو (السدشج) ً
فعال فممتّقييج بأحج األزمشة الثالثة عمى ْ
ّ
التججد"(.)4
ك
التقييج
عجـ
فإلفادة
ا
اسس
كػنو
أما
ك
التججد،
ّ
ً

كبسا أف االسع يخمػ مغ الدمغ كيرمح لمجاللة عمى الثبات كعجـ التججد ،فقج كضفو

الذعخاء لمتعبيخ عغ السػاقف التي تحتاج إلى الثبات ،كمغ خالؿ الجراسة للعساؿ الذعخية لعمي

ٍ
بسعاف
فػدة نالحع أف الجسمة االسسية قج غصت مداح ًة كبيخًة في شعخه بحكع قرخىا ،كليحائيا
تجؿ عمى ثبات السشاضميغ أماـ غصخسة السحتل كدكاميع عمى الشزاؿ كالجياد ،كقج تجمى

استثسار الذاعخ لمجسمة االسسية القريخة السعتسجة عمى السبتجأ كالخبخ في قريجتو "عػاء
الحئب"(:)5
1

( ( عبد اللطٌف ،بناء الجملة العربٌة (ص.)249
2
ضدِي (ص.)43
( ( الفارسً ،اإلٌضاح الع ُ
3
( ( الغالٌٌنً ،جامع الدروس العربٌة (ج /1ص.)227
4
( ( المزوٌنً ،اإلٌضاح فً علوم البالغة (ج /1ص.)177
5
( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)336
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شػيل – أعخف
الجرب
ٌ
ُ
ومخيخ – أعخف
ٌ

وسعيخ – أعخف
ٌ
ماذا ..ىل أخترخ الجرب؟

يتزح في األسصخ الدابقة استخجاـ الذاعخ لمجسل االسسية القريخة بكثخة ،كيتزح ذلظ

"الجرب
في قػلو
ُ
استعساال
شيػعا ك
ً
ً

شػيل" ،كيعج ىحا الشسط األصل في الجسمة االسسية ،بل مغ أكثخ األنساط
ٌ
مفخدا؛ ليجلل عمى الحالة الشفدية
في تخكيب الجسمة االسسية ،حيث جاء الخبخ ً

القمقة التي يعاني مشيا الذاعخ كأبشاء شعبو في إيجاد حل لمسأساة التي يعيذػنيا في ضل

غصخسة االحتالؿ البغيس ،كقج تزافخت اليسػـ في كججاف الذاعخ؛ لتخسع لشا لػحة فشية رائعة
لمحياة التي يتسشاىا محمًقا بخيالو كسط السعاناة كالقيخ كالقتل كالجمار إلى عالع آخخ ممؤه األمغ
كاالستقخار ،فيػ يحمع أف يبجؿ اليأس باألمل ،كالخػؼ باالشسئشاف ،كالحدف بالدعادة كاليشاء.
أيزا استخجاـ الجسل االسسية القريخة في قريجتو "غدالف الرحخاء"(:)1
كنالحع ً
أميخ زائ افا
لدت اا
ُ
صا
سياجا محش ا
ُ
ولدت ّ
فالح ٌة أمي

وفالح أبي
ٌ
ومغ شخاييشي الثسار

ىحي يجي أرفعيا ،أصافح الجبال

استخجـ الذاعخ الجسمة االسسية القريخة (فالحة أمي – فالح أبي)؛ لمجاللة عمى أصالة

جحكره السشغخسة في أرضو ،كالتي يأبى السحتل إال أف يبعجه عشيا ،لكشو يخيج إثبات مجػ تذبثو

بأرضو كأرض أججاده ،كلف غادرىا مخغساً فديعػد ليا ميسا شاؿ الدمغ.

كقج نػع الذاعخ عمي فػدة في استخجاـ الجسمة االسسية ،فػضف الجسمة االسسية التي

يكػف خبخىا جسمة فعمية ،كسا في قريجة "مغ السحيط إلى الخميج"(:)2

الحدن ّأرق ميجة األشياء في وششي الحديغ
الحدن أشقانا وأغخق وجيشا في الصيغ يا وششي
1

( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)543
2
( ( المصدر السابك ،ص.355
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وأسكخنا بخسخ الفاتحيغ

ىا نحغ نشدف مشح أعػام اليديسة والبكاء

ىا نحغ نغخق في الجماء

والغخبة الحسقاء مازالت تصاردنا وترخخ في جسػع -
الالجئيغ( :شسل األحبة غارق في

ولتغخقػا..

الج ِّب  ...ل ،لغ تمتقػا
ُ

يا عاشقيغ!)
كضف الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة الجسمة االسسية التي خبخىا جسمة فعمية

(الحدف ّأرؽ -الحدف أشقانا -نحغ نشدؼ -نحغ نغخؽ)؛ لػصف استس اخرية الحالة الشفدية
السزصخبة التي كصل إلييا الفمدصيشي نتيجة كثخة اآلالـ كاليسػـ التي غخؽ فييا ،حيث باتت
الغخبة تصارده ،كترخخ فيو كفي جسػع الالجئيغ أف يشفزػا عغ أيجييع غبار التفكيخ في العػدة

إلى الػشغ .

كقج نػع الذاعخ عمي فػدة في استخجاـ الجسمة االسسية ،كمشيا الجسمة الصػيمة ،كتجمى

اضحا في قريجتو "فمدصيشي كحج الديف"( )1التي يقػؿ فييا:
ذلظ ك ً
فمدصيشي..

بالدي جشة الجنيا

قشاديل الحيا ْة

الربية قخيتي
و"قشيخ"
آه،
ّ
ّ
الرفات
الخج مذيػر
ْ
خال بخأس ّ
ٌ

األرض فييا واح ٌة

ِ
يكتف بالسبتجأ
كضف الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة الجسمة االسسية الصػيمة ،فمع
ٍ
ٍ
(خاؿ) ،كلنسا أتبعو بحخؼ ٍ
كمزاؼ إليو ،أكسل مغ خالليا زكايا
مجخكر،
جخ ،كاس ٍع
مفخداً
ٌ
ِ
كجالال
جساال
الخج تعصيو
ً
ً
(قشيخ) كالذامة بخأس ّ
المػحة التي رسسيا لػجو كششو ،فكانت قخيتو ّ
قشيخ.
كبياء ،كاعتبخ ذلظ سسة شبيعية لقخيتو ّ
ً

1

( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)33
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كيسكغ القػؿ إف لمتخكيب المغػؼ لمجسمة االسسية سػاء القريخة مشيا كالصػيمة عالقة قػية

بالحالة الشفدية السديصخة عمى الذاعخ ،فإذا كانت الحالة الشفدية متأزمة كمزصخبة لجأ لمجسل

القريخة ،ككأنيا شمقات نارية متتابعة ،أما إذا ىجأت كسكشت فيمجأ إلى الجسل الصػيمة السستجة،

كىحا ما أشار إليو ريتذاردز بقػلو" :الشدعات التي يثيخىا الػضع الحؼ يػجج فيو الذاعخ تتآلف

عمى إيجاد ىحه الرػرة مغ التخاكيب دكف غيخىا في كعيو كػسيمة لتشطيع التجخبة التي يعبخ
عشيا بأسخىا كالديصخة عمييا"(.)1

 .2الجسمة الفعمية
يخػ الشحاة أف الجسمة الفعمية تفيج التججد كالحجكث؛ ألف الفعل يختبط بعشرخ الدمغ

كالحجث ،كذلظ بخالؼ االسع الحؼ يترف بالجسػد كالثبات؛ لخمػه مغ عشرخ الدمغ.

كمغ خالؿ دراسة األعساؿ الذعخية لمذاعخ عمي فػدة يتزح استخجامو لمجسل الفعمية

بريغتا السزارع كاألمخ المتيغ حسمتا دالالت جػىخية ،تجسع بيغ الحاضخ كالسدتقبل ،كتغسخ

الشز الذعخؼ بالتفاؤؿ كاألمل في تحخيخ األرض مغ يج السحتل الغاصب ،كيتزح ذلظ في

()2
قائال:
قريجة "الربار" التي يشادؼ فييا كششو ً

يا وششي – وتزحظ الغجران

يمػح العذاق بالسشاديل
ّ
يكممػن وجيظ الذاحب بالشخجذ والخيحان
وتزحظ البػمة والقشفح والعرفػر

والحصب السبمػل والرابػن والتشػر

ويزحظ اإلسسشت والػحل ونيخان الذتاء

الحسال والبّشاء
ويزحظ ّ
الخباز و ّ
فيشدعػن مغ عطاميع لمحطة متاعب الدمان

الرياد
وييخعػن ،ييخعػن ..ييخع الفالح والذخشي و ّ

وتيخع الجياد

وييخع البائذ والقانط والفقيخ

وييخع األبخص والسدمػل والزخيخ

ترفق الدشػنػ
1

( ( رٌتشاردز ،العلم والشعر(ص.)53
2
( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)207

32

يتبيغ مغ خالؿ األسصخ الذعخية استخجاـ الذاعخ لمجسل الفعمية السبجكءة باألفعاؿ

السزارعة ،كالتي تػحي بجيسػمة األحجاث كاستسخارىا ،كتستاز بقػة الجاللة كالتحػؿ مغ زمغ إلى
آخخ ،كباستخجامو للفعاؿ السزارعة يخسع صػرة مدتقبمية مذخقة لمسشاضل الفمدصيشي الحؼ
يزحي بكل ما يسمظ مغ أجل تحخيخ كششو مغ غصخسة السحتل.

كيبخز استخجاـ الذاعخ لمجسل الفعمية السبجكءة بفعل األمخ ،كالتي ال تقل إثارتيا عغ
جميا في قريجتو "عشاؽ"
الفعل السزارع في رسع مالمح الرػرة الثػرية ،كيتزح ذلظ ً
يقػؿ فييا:

()1

التي

قبميشي
قبميشي

واقصعي لحع شفاىي

واشخبيشي

ارضعي رمذي وجفشي

واحزشيشي

بيغ عيشيظ ...ازرعيشي

اعرخي ماء عيػني

ضمعا مغ ضمػعي
حصسي عذخيغ ا
مدقيشي
عفخيشي بالتخاب

بيغ أشجارك عػدي
وادفشيشي

بيغ ذراتظ نامي

واشمبيشي

اشتسل الشز الذعخؼ عمى الكثيخ مغ أفعاؿ األمخ الستسثمة في قػؿ الذاعخ( :قبميشي،

اقصعي ،اشخبيشي ،ارضعي ،اعرخؼ) حيث كجو مغ خالؿ ىحه األفعاؿ نجاءه إلى أرضو الحبيبة
بأف تقبمو كتقصع مغ لحسو ،كتعفخه بالتخاب ،كىحا يبخز العالقة بيغ السحبػب كعذيقتو ،كيكذف

عغ مجػ العالقة الػشيجة بيغ الذاعخ كأرضو ،كأنيسا ركحاف في جدج كاحج.

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)35
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كيػضف الذاعخ في قريجة "الحب الكبيخ"

()1

االشتياؽ كالعػدة لمػشغ الحبيب ،كذلظ بقػلو:

األفعاؿ الساضية التي تػحي بإصخاره كمجػ

لقياه ،لكشو ضل يدخخ
ولي ٌ
وشغ ُ
شئت ُ
ويدخخ
ويدخخ مشي
ْ

ِ
بالبشجقية
صحت بالجمعِ ،بالجمِ،
فشاشجتو رحستي ..
ُ
ُ
األسية؟!
صخخت بأشػاق قمبي :فيع
ُ
ّ
َ
صخخت :قتمتظ يا وششي ذات يػم
ُ
الزحية
صخت
وىا أنا
ُ
ّ
حشانيظ يا وششي

عية
حشانيظ  ..خحني ولػ لحطة بيغ تمظ الخ ّ
ودعشي أمػت!

صحت-
ناشجت-
(شئت -ضل-
نالحع ازدحاـ السقصع الدابق باألفعاؿ الساضية
ُ
ُ
ُ
صخت) ،كالتي يعبخ مغ خالليا الذاعخ عغ الحالة الشفدية الديئة الشاجسة
صخخت -قتمتُظ-
ُ
ُ
عغ بعجه عغ كششو ،كشعػره بالحنب اختار الغخبة ،عمى العير في كششو تحت االحتالؿ؛ لحا

نخاه يدترخخ كششو ،كيدتخحسو كي يقبل بعػدتو إليو.

ثال اثا :األساليب الذعخية
ٍ
ككل شخ ٍ
مستج فيػ
مػبُّ ،
األسمػب لغة عشج ابغ مشطػر" :يقاؿ لمد ْ
يق ّ
صخ مغ الشخيل :أ ُْس ٌ
فالف في
مػب ،بالزعَ :
َخح ٌ
الف ُّغ؛ يقاؿ :أ َ
ُسمػب الصخيق ،ك ُ
أ ٌ
ىب ...كاأل ُْس ُ
الػجو ،كالس ْح ُ
ُسمػب ،كاأل ُ
ِ
َفانيغ مشو"(.)2
يب مغ القػؿ أَؼ أ َ
أَسال َ
كعخؼ شارؿ بالي األسمػب بأنو" :ىػ العمع الحؼ يجرس كقائع التعبيخ المغػؼ مغ ناحية

محتػاىا العاشفي؛ أؼ التعبيخ عغ كاقع الحداسية الذعػرية مغ خالؿ المغة ،ككاقع المغة عبخ
ىحه الحداسية "( .)3كيعخؼ عبج الدالـ السدجؼ األسمػب بأنو"ِ :قػ ُاـ الكذف لشسط التفكيخ عشج
صاحبو ،كتتصابق في ىحا السشطػر ماىية األسمػب مع نػعية الخسالة المدانية
ّ
السبمغة مادةً
كشكال "(.)4
ً
1

( ( المصدر السابك ،ص.353
2
( ) ابن منظور ،لسان العرب (ج /5ص.)333
( )3ا
نمال عن :فضل ،علم األسلوب مبادئه وإجراءاته (ص.)17
4
( ) المسدي ،األسلوبٌة و األسلوب (ص.)42
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كىحا يػحي بأف األسمػب مخآة تعكذ الحالة الشفدية لمكاتب ،كيػضح تأثخه بالطخكؼ

ٍ
السحيصة بو ،كالتي تديع في تذكيل األسمػب باعتبار اإلنداف ابغ بيئتو فػ " كل
أسمػب صػرةٌ
خاص ٌة براحبو تُ ِّبيغ شخيقة تفكيخه ،ككيفية نطختو إلى األشياء كتفديخه ليا كشبيعة انفعاالتو،

معشى ذلظ أف األسمػب ىػ فمدفة الحات في الػجػد كلذ ىػ كحلظ فال يكػف ّإال ىػ مغخًقا في
تساما"(.)1
الحاتية ً

ٍ
ٍ
متشػعة في أعسالو الذعخية ،مشيا الخبخؼ،
أسمػبية
كلقج لجأ الذاعخ عمي فػدة إلى أنساط

كمشيا اإلنذائي مثل( :استفياـ كنجاء ،كأسمػب الدخد كالحكاية كالحػار) ،كمغ خالؿ الجراسة

كركدا في أعسالو الذعخية ىػ أسمػب االستفياـ
اإلحرائية يتزح أف أكثخ األساليب اإلنذائية
ً
الحؼ تكخر( );98مخة ،كأسمػب الشجاء( );66مخة ،كأسمػب األمخ( ):;5مخة ...إلخ ،كالججكؿ
اآلتي يػضح ذلظ:

ججول ( :)4.1يػضح ورود عجد مخات األساليب المغػية في كل ديػان مغ دواويغ الذاعخ
الجيػان

الجيػان

الجيػان

الجيػان

الجيػان

الخامذ

متفخقة

أسمػب استفيام

61

87

144

157

145

49

643

أسمػب نجاء

77

108

165

93

132

36

611

أسمػب أمخ

99

44

170

71

105

13

502

أسمػب نفي

52

66

169

125

112

27

551

أسمػب تػكيج

73

42

87

78

53

5

338

أسمػب استجراك

10

35

51

40

38

4

178

أسمػب تذبيو

40

38

27

20

25

8

158

أسمػب شخط

22

37

20

11

23

9

122

أسمػب نيي

3

-

5

11

28

6

53

أسمػب الذظ

8

5

4

2

15

2

36

أسمػب قرخ

2

-

16

9

6

-

33

أسمػب رجاء

1

6

-

1

4

-

12

أسمػب تسشي

-

-

5

1

-

4

10

أسمػب تفزيل

4

2

-

-

1

-

7

أسمػب اضصخاب

1

-

3

1

-

-

5

أسمػب قدع

-

5

-

-

-

-

5

أسمػب تعجب

3

-

-

-

-

1

4

األساليب اإلنذائية

األول

الثاني

الثالث

1

الخابع

( ) الشاٌب ،األسلوب :دراسة بالغٌة تحلٌلٌة ألصول األسالٌب األدبٌة (ص.)352
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قرائج

السجسػع

فػدة:

استخجاما كدالالتيا كسا كردت في شعخ عمي
كفيسا يمي عخض ألكثخ األساليب الذعخية
ً

 .1أسمػب الخبخ
لقج اعتسج الذاعخ عمي فػدة في ٍ
كثيخ مغ قرائجه عمى استخجاـ أسمػب الخبخ ،كالحؼ

يزفي عمى الشز الحخكة كالحيػية؛ مسا يديج مغ عسق الجاللة ،كأفق اإليحاء الحؼ يجحب

كتتبع معانيو عمى نحػ ما يتجمى في قريجة "عيدى
اىتساـ الستمقي لمجخػؿ في فزاء الشزُّ ،
بغ مخيع بيششا!"( )1التي يقػؿ فييا:

الشيار
بذخاكع شمع
ْ
عيدى بغ مخيع بيششا

ىل عميكع بعج انتطار
الفجخ ّ
ُفػل
والبجر أشخق في الدساء ،وبعجىا شال األ ْ
في األسصخ الذعخية الدابقة بجأ األمل يجاعب تفكيخ الذاعخ؛ ليقػـ ببث الخبخ بيغ
ٍ
حل يمػح في األفق لقزيتيع التي تتعثخ مع األزماف ،كلكغ في
األصحاب ،كيبذخىع بػجػد ّ
الشياية يدتجرؾ أف ذلظ األمخ ما ىػ إال أضغاث أحالـ كدابقيو مغ بػارؽ األمل التي كانت
تسل األفق ،ثع ما تمبث أف تختفي فتريخ شي الشدياف.

كيتجمى كحلظ األسمػب الخبخؼ في قريجة "مخثية لمجشازة رقع )2(" ...بقػلو:
تشاقل الرحاب ذلظ الخبخ

ذات مداء

تشاقمػه في أسى

قالػا لقج بكى الحجخ
مغ ذلظ الخبخ

قالػا بأن ذلظ الخمح الحي كان ىشا أمذ –
قج انكدخ!

ثع بكيشاه مع الغخوب!

1

( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)24
2
( ) المصدر السابك ،ص.360
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تحجث الذاعخ في السذيج الدابق عغ صالبة السقاتل الفمدصيشي الحؼ استذيج في سبيل

الجفاع عغ أرضو ،فيتشاقل الرحب مغ بعجه خبخ استذياده بكل أسى لفخاقو ،كقج صاغ الذاعخ

ٍ
بجيع كمذػ ٍؽ نابع مغ البيئة التي كاف يحياىا الذييج ،كيتعامل معيا
ىحا السذيج
بأسمػب خبخٍؼ ٍ

صباح مداء ،كيعخفيا أبشاء شعبو جسيعيع.

 .2أسمػب الستفيام
معمػما مغ قبل
االستفياـ نػع مغ أنػاع اإلنذاء الصمبي ،كىػ "شمب العمع بذيء لع يكغ
ً
)(1
أيزا" :ىػ شمب معخفة شيء مجيػؿ بأداة تفيج ذلظ ،أك الدؤاؿ لسعخفة
كعخؼ ً
بأداة خاصة" ُ ،
شيء مجيػؿ مثل (مغ أنت؟ كما اسع أبيظ؟ كماذا تحسل؟)"( ،)2كعخؼ كحلظ" :أسمػب يدأؿ بو

عغ شيء ما ،زمانو أك مكانو ،أك حاؿ مغ أحػالو ،أك يدأؿ بو عغ مزسػف جسمة ،كذلظ
بأدكات خاصة"(.)3
أسساء ما عجا
كأدكات االستفياـ تشقدع إلى قدسيغ :أسساء ،كحخكؼ؛ كجسيع أدكاتو
ٌ
(اليسدة) ،ك(ىل) فيسا حخفا استفياـ.
ٍ
ٍ
بالغية أخخػ يخخج بيا عغ معشاه الحقيقي إلى السعشى السخاد لجػ
معاف
كلالستفياـ

الستكمع -الحؼ يخيجه الستكمع-؛ كالتعجب ،كاالستشكار ،كالتقخيخ ،كالشفي ...،كغيخ ذلظ مسا
يتصمبو السقاـ.
كأسمػب االستفياـ مغ أكثخ األساليب التي شاعت في شعخ عمي فػدة ،كيخجع بعزيا
إلى إحداس الذاعخ بالخػؼ كالقمق ،كاستس اخرية الزياع كالتذخد كالغخبة ،كالبحث السدتسخ مغ

أجل تحقيق الحخية ،فتددحع األسئمة التي تشبس باالستشكار كالدخخية كالتعجب ،كيتزح ذلظ في

قريجة "القدػة"(:)4

أما في األرض مغ أصحاب؟!

أما في األرض قمب نابس بالحب واألشػاق

أما في األرض قمب يذتخي قمبي

أما في األرض ..أيغ األىل واألحباب –

أيغ الذاي والديخات –

1

( ) عتٌك ،فً البالغة العربٌة علم المعانً (ص.)74
2
( ) عوض هللا ،اللمع البهٌة فً لواعد اللغة العربٌة (ص.)377
3
( ) السامرائً ،األسالٌب اإلنشائٌة فً العربٌة (ص.)34
4
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)353 - 352
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أيغ حكاية ُتحكى مغ األعساق؟!
وأيغ الجرب نحػ معابج األوشان ،أيغ الجرب..
أيتخكشي بشػ قػمي أجػب عػالع الرحخاء وحجي –
دون زاد دون قخبة ماء؟

أيتخكشي األحبة ىكحا أذوي صباح مداء؟
أيحيا ىكحا الذعخاء في بمجي

أيحيا ىكحا الذعخاء...

عسج الذاعخ إلى تكخار التداؤالت االستشكارية التعجبية التي تكذف عغ حالتي القمق
ٍ
بذكل
كالحيخة المتيغ انتابتا الذاعخ نتيجة السعاناة الػاقعة عمى الذعب الفمدصيشي ،فيػ يتداءؿ

ٍ
متكخر فيقػؿ :أيغ األىل كاألحباب؟! أيغ األصحاب؟! أيغ الصخيق الػاصل إلى تحخيخ الػشغ
مغ غصخسة السحتل؟

(م ْغ– اليسدة– ماذا– كيف–
فالذاعخ يدتخجـ بعس أدكات االستفياـ في قرائجه؛ كمشياَ :
مدتشكخ
ًا
أيغ– ما– ىل– أؼ– كع– متى)؛ ليعبخ مغ خالليا عغ مذاعخ الغزب الحؼ يشتابو ك

في الػقت نفدو كرافزاً السسارسات اإلجخامية التي يقػـ بيا العجك تجاه أبشاء شعبشا الفمدصيشي،
كالتي تتجمى مغ خالؿ الججكؿ اآلتي:

ججول ( )5.1يػضح تخدد عجد مخات أدوات الستفيام في كل ديػان مغ دواويغ الذاعخ
الجيػان

الجيػان

الجيػان

الجيػان

الجيػان

الخامذ

متفخقة

َم ْغ
اليسدة

5

26

41

24

25

6

127

10

19

21

40

20

3

113

ماذا

11

9

22

14

22

10

88

كيف

17

13

13

13

13

4

73

أيغ

1

14

11

20

10

7

63

ما

3

3

9

19

27

-

61

ىل

5

2

21

8

17

2

55

أي

-

-

6

18

3

6

33

كع

9

1

-

1

6

1

18

متى

-

-

-

-

2

-

2

السجسػع

61

87

144

157

145

39

633

المفع

األول

الثاني

الثالث

38

الخابع

قرائج

السجسػع

مغ خالؿ الجراسة اإلحرائية الدابقة ألدكات االستفياـ يتزح أنيا تكخرت ( )633مخة

مػزعة عمى مجسل األعساؿ الذعخية لمذاعخ عمي فػدة ،كقج استعسل الذاعخ ( )10مغ أدكات
(م ْغ) السختبة األكلى ،كبمغ عجد تكخارىا ( )127مخة،
االستفياـ ،حيث احتمت أداة االستفياـ َ
كيمييا (اليسدة) ( )113مخة ،ك(ماذا) ( )88مخة ،ك(كيف) ( )73مخة ،ك(أيغ) ( )63مخة ...إلخ؛

ككحلظ كججت أف الجيػاف ال اخبع (الغجخؼ) يحتل السختبة األكلى بيغ دكاكيغ الذاعخ في تػضيف

االستفياـ حيث تخددت أدكاتو ( )157مخة ،ثع الجيػاف الخامذ (مشذػرات سخية لمعذب) ()145
مخة ،كديػاف (عػاء الحئب) ( )144مخة ...إلخ.

اء أكانت
كيعسج الذاعخ في كثيخ مغ قرائجه الذعخية لتكخار األدكات االستفيامية ،سػ ً
(م ْغ – ماذا – كيف – أيغ – ما – أؼ – كع – متى ) ،أـ حخكًفا ،كىي (اليسدة،
أسساء مثل َ
ً
(م ْغ) في قريجة "السشبػذ"(:)1
ىل) ،كمغ األمثمة الذعخية عمى ذلظ تكخاره اسع االستفياـ َ
الدع ..فسغ قبمي شخب الدع مع الساء؟
أعخف شعع ّ
ِ
السػت..
أعخف شعع
فسغ قبمي عاش ومات مغ األحياء؟

مغ غيخي يا رب الغخباء تصارده األشباح
الذياح؟
مغ حيفا حتى غدة حتى ّ

مغ غيخي يصخده اإلخػة واألعجاء؟

قل لي..

قل لي يا رب الغخباء!

(م ْغ) في بجاية األسصخ الذعخية
نالحع في األسصخ الذعخية الدابقة تكخار اسع االستفياـ َ
ٍ
متتالية ،كقج أفاد التكخار التأكيج عمى معشى التفخد بالسأساة التي يعيذيا أبشاء الذعب
برػرٍة

الفمدصيشي ،كالستسثمة في السالحقة ،كالسصاردة ،كالتذخد ،كالمجػء إلى السشافي؛ كىي مأساة
أصبحت في شي الشدياف بالشدبة لبقية شعػب العالع في ىحا الدماف ،كتكخار اسع االستفياـ

إضافة إلى تأكيج السعشى أدػ إلى انديابية القريجة ،كتجفق حخكتيا اإليقاعية.

أيزا إلى تكخار اسع االستفياـ (أيغ) في نيايات األسصخ الذعخية ،كيتزح
عسج الذاعخ ً
ذلظ في قريجة "السشبػذ"(:)2

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)366
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)370
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صيبػن ..أيغ ىع؟
الصيبػن ال ّ
الصيبػن ّ
ّ
أيغ؟
الصيبػنْ ..
األصجقاء ّ
الػدعاء الصيبػن ..أيغ؟

الذعخاء الصيبػن ..أيغ؟
مغ دونيع..

وسع
الساء في فسي كؤوس حشطل ْ
فأيغ ىع..

الصيبػن الصيبػن الصيبػن ..أيغ ىع؟
ّ
واحدختي

أحبيع)!
( ذىب الحيغ ّ

لقج كخر الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة اسع االستفياـ (أيغ) السختز لمدؤاؿ عغ
السكاف ،ككأنو يخيج إخبارنا بفقجاف الثقة في كجػد السكاف الحؼ يجج فيو إمكانية الخجػع كالعػدة

إلى بمجه ،كأىمو ،كصحبو الحيغ تخمػا عشو فحاؽ عمى أثخ ذلظ م اخرة المػعة ،كشعع الحخماف،
كقدػة الحياة.
كيتزح تكخار أدكات االستفياـ في العجيج مغ قرائجه ،كمشيا تكخار اسع االستفياـ (أؼ)

في قريجة "السمعػف"(:)1

ِ
آه ماذا تفعميغ اآلن ..ماذا تفعميغ؟

أي باص تخكبيغ؟

أي درب تدمكيغ؟
أي غيع..

أي نجع تدكشيغ؟
حخ..
أي ّ

قخ ..
أي ّ
سخ تحسميغ؟
أي ّ

أيزا
في الغخبة استحكخ الذاعخ أشياء كثيخًة ،كمشيا :أىمو ،كبيتو ،كصحبو ،كاستحكخ ً
ممدما باستخجاـ اسع االستفياـ (أؼ)؛
ذكخياتو مع محبػبتو؛ فػجج نفدو  -كمغ شجة التيو ً -
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)503
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ٍ
معمػمة تجؿ عمى مكاف ىحه السحبػبة،
ليؤكج مغ بجاية األسصخ الذعخية عمى كليو كاشتياقو ألؼ
كمسا الشظ فيو أف الذاعخ حيشسا يتكمع عغ السحبػبة ،فإنسا تسل كججانو محبػبتو األـ الػشغ

الكبيخ فمدصيغ.
استيالليا فيقػؿ في قريجة
ار
كسا عسج الذاعخ إلى تك اخر حخؼ االستفياـ (اليسدة) تكخًا
ً
"غدالف الرحخاء"(:)1
أيطل نريبي الذعخ ،الفقخ ،القيخ؟

أيطل نريبي مغ صحبي الغجر؟

أأضل ىشا أتدكع مغ ىحا القبخ إلى ذاك القبخ؟

أأضل أنا والذعخ وحيجيغ ىشا في ىحا البيت؟

يبخز تكخار حخؼ االستفياـ (اليسدة) في بجاية األسصخ الذعخية الدابقة؛ ليؤكج مجػ

رفس الذاعخ كتسخده عمى الػاقع الحؼ بات يحياه في الغخبة مغ فقخ ،كقيخ ،كفقج للىل
كالرحب ،كمعايذة الذعخ الحؼ كجج فيو ممجأ كمال ًذا يقيو عػاثخ الغخبة ،كيعػد بحاكختو إلى

أياـ الربا ،كمخالصة األىل كاألصحاب.

 .3أسمػب الشجاء
الشجاء أسمػب مغ أساليب اإلنذاء الصمبي" ،ىػ شمب إقباؿ السجعػ عمى الجاعي بأحج
()2
أيزا" :بأنو شمب
كع ّخؼ ً
حخكؼ مخرػصة يشػب كل حخؼ مشيا مشاب الفعل (أدعػ)" ُ .
()3
كعخؼ كحلظ" :كىػ تػجيو الجعػة إلى
اإلقباؿ بحخؼ نائب مشاب أدعػ ممفػظ أك ُم ّ
قجر" ُ ،

السخاشب كتشبييو لإلصغاء ،كسساع ما يخيجه الستكمع ،أك ىػ شمب اإلقباؿ بالحخؼ (يا) أك

إحجػ أخػاتيا"(.)4
كقج كردت حخكؼ الشجاء
الججكؿ اآلتي:

()5

مػضحا في
في األعساؿ الذعخية لعمي فػدة بكثخة ،كسا ىػ
ً

1

( ) المصدر السابك ،ص.545
2
( ) عتٌك ،فً البالغة العربٌة علم المعانً (ص.)125
3
( ) عوض هللا ،اللمع البهٌة فً لواعد اللغة العربٌة (ص.)339
4
( ) السامرائً ،األسالٌب اإلنشائٌة فً العربٌة (ص.)61
5
ي ،الهمزة (ألف
ي)( ،الهمزة)( ،آ)( ،وا) ،ولد عدَّها المبرد خمسة ،وهًٌ :ا ،أٌا ،هٌا ،أ َ ْ
) ) حروف النداء ،هًٌ( :ا)( ،أٌا)( ،هٌا)( ،أ َ ْ
االستفهام) المبرد ،الممتضب (ج /4ص.)233
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ججول ( )6.1يػضح تخدد عجد مخات حخوف الشجاء في كل ديػان مغ دواويغ الذاعخ
الجيػان

الجيػان

الجيػان

الجيػان

الجيػان

الخامذ

متفخقة

يا

64

103

148

85

106

35

541

أي

1

3

17

7

26

-

54

اليسدة

7

-

-

-

-

-

7

أيا

3

2

-

1

-

1

7

وا

-

-

-

-

2

13

15

السجسػع

75

108

165

93

134

49

624

المفع

األول

الثاني

الثالث

الخابع

قرائج

السجسػع

مغ خالؿ الجراسة اإلحرائية الدابقة لحخكؼ الشجاء كتكخارىا في مجسل أعساؿ عمي فػدة
الذعخية يتزح أنيا تكخرت ( )624مخة مػزعة عمى مجسل أعسالو الذعخية ،فقج استعسل الذاعخ

خسدة أحخؼ مغ حخكؼ الشجاء؛ كاحتل حخؼ الشجاء (يا) السختبة األكلى ،حيث بمغ عجد تكخاره

( )541مخة ،كيميو (أؼ) ( )54مخة ،ك(كا) ( )15مخة ،ك(اليسدة) ( )7مخات ،ك(أيا) ( )7مخات،
كىحا يػضح أف الذاعخ يدتعسل في قرائجه الشجاء السباشخ؛ ليشادؼ بو عمى كششو ،كأىمو،

كالسشاضميغ عغ كششو.

كالستأمل لجكاكيغ الذاعخ يجج أف الجيػاف الثالث (عػاء الحئب) يحتل السختبة األكلى مغ

بيغ باقي الجكاكيغ مغ حيث تكخار حخكؼ الشجاء ،حيث تخددت فيو ( )165مخة ،ثع الجيػاف

الخامذ (مشذػرات سخية لمعذب)  134مخة ،كالجيػاف الثاني (قرائج مغ عيػف امخأة) 108
مخة ...إلخ.
كلقج أكثخ الذاعخ عمي فػدة مغ استخجاـ أحخؼ الشجاء في مختمف مجاالتو ،كذلظ
ٍ
ٍ
ألغخ ٍ
متشػعة ،مشيا :الجعاء ،كالشرح كاإلرشاد ،كالتحدخ ،كاالستغاثة ،كالدجخ ،كذلظ
بالغية
اض

كمو مغ أجل إيقاظ العدائع ،كللياب السذاعخ ،كلحياء الزسائخ؛ لػقف مذاىج الجمار ،كالقتل،
كسفظ الجماء التي كاف ليا بالغ األثخ في كل مشاحي الحياة السختمفة ،ك يبخز ذلظ في قريجة
"عغ البدصاء كالثػرة"(:)1
انيزػا مغ مخبخ السػت وىيا يا جياع
دقت األجخاس لمثػرة ..ىيا

خبدكع بيغ يجّيا

جياع..
فاتبعػني يا
ْ

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)77
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أيزا في قريجة "الخفاش"(:)1
كقػلو ً
ىسي
يعػل دون الشاس :يا َم ْغ يذتخي ّ
يا َم ْغ يذيل البؤس مغ دمي
يػما..
يا َم ْغ يعيج لي حبيبة أضعتيا ا
يا َم ْغ يعيج اليػم لي أمي!
كقػلو كحلظ في قريجة "الفيج"(:)2

إني اختختظ يا وششي

حبا وشػاعية

إني اختختظ يا وششي

سخ وعالنية
ا

إني اختختظ يا وششي

فميتشكخ لي زمشي

ما دمت ستحكخني

يا وششي الخائع ..يا وششي!
أيزا في قريجة "مغ مفكخة إنداف في القخف العذخيغ"(:)3
كقػلو ً
دعاء الكخوان

رحساك أيتيا الدساء

رحساك يا أيتيا الجىساء

رحساك يا مجيشتي

رحساك مغ داحذ والغبخاء!

كقػلو كحلظ في قريجة "الرعاليظ يجػبػف الذػارع"(:)4
واحدختاه..

واحدختاه عمى لقاء عابخ في شارع الغخباء ،أو بيغ الدنابق ،أو ببيت

لمعداء
1

( ( المصدر السابك ،ص.324
2
( ) المصدر نفسه ،ص.343
3
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)344
4
( ) المصدر السابك ،ص.244
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واحدختاه عمى لقاء

واحدختاه عمى بخار ساخغ في كػب شاي

كانت قبيل العرخ تحزخه وتزحظ وىي حاسخة الخداء

واحدختاه..

كقػلو كحلظ في قريجة "امخأة مغ الدػؽ"(:)1
مخى ببابي لػ ند ِ
لت الدػق
ّ
مخي..
ّ

فخمف الباب قج يحوي شبابي

دون أن تجري

أيا ام أخ اة مغ الدػق!
يتزح في السقاشع الذعخية الدابقة تكخار أحخؼ الشجاء (يا ،أؼ ،كا ،أيا) أف الذاعخ عمي

فػدة يخاشب كل السػجػدات حػلو يذحح ىسسيا كيدتشيزيا؛ لمػقػؼ في كجو كل العقبات التي
تحػؿ دكف رجػع األمػر إلى نرابيا ،كعػدة األرض إلى أصحابيا ،كخالص السشكػبيغ

السطمػميغ السقيػريغ مغ سصػة الجالديغ؛ فشخاه تارة يشادؼ الجياع السذخديغ الحيغ يعانػف نفذ

معاناتو؛ لمشيػض كاتباعو في الثػرة ضج العجكاف ،كنخاه تارة أخخػ يشادؼ في ضسيخ الذعػب
العخبية التي نديت أك تشاست قزيتو؛ ألف تحشػ عميو كتتحسل القميل مغ بؤسو؛ كتارة ثالثة
يػضف حخؼ الشجاء (أؼ) ليعبخ عغ مجػ يأسو الشاتج عغ اندجاد األفق ،كشػؿ الغخبة حتى

أصبح يدتججؼ بػاعث األمل مغ خالقو ،مع نفاد صب ِخه كتعدخ األمػر حػلو ،كتارة رابعة يكخر

أصال (إني اختختظ يا كششي)؛ لمجاللة عمى مجػ
الذاعخ حخؼ الشجاء( يا) في مقصع مكخر
ً

بجيال؛ كفي السقصع الخامذ
كركحا
جدجا
ككججانا بػششو الحؼ ال يخضى عشو ً
ً
ارتباشو الػثيق ً
ً
يدتخجـ الذاعخ حخؼ الشجاء (كا)؛ ليعبخ مغ خاللو عغ مجػ األسى كالحدخة كالحدف الحؼ

البعج؛ كىػ بحلظ عسل عمى إخخاج ما
اعتاله نتيجة بعجه عغ كششو ،كمعايذتو مػاجع الغخبة ك ُ
تشفيدا عسا يجػؿ في
َي ْك ُسغ في الشفذ مغ آالـ كأحداف عبخ األنفاس التي تستج معيا األصػات
ً

كتخفيفا مغ آالميا ،أما في األخيخ فيدتخجـ الذاعخ حخؼ الشجاء (أيا) أثشاء خصابو
الشفذ
ً
لسحبػبتو فمدصيغ ،التي لع تحفل بو في غخبتو التي ذاؽ فييا ألػاف العحاب.

1

( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)333
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 .4أسمػب الحػار
استصاع الذاعخ عمي فػدة أف يدتفيج مغ التقشيات الفشية الحجيثة في مجاؿ الذعخ ،ككاف

الحػار أحج ىحه التقشيات ،فاعتسجه في كثيخ مغ قرائجه الذعخية؛ كذلظ ألىسية الحػار في نقل
األفكار بيغ الستمقيغ ،كلضفاء الُبعج الجرامي عمى شعخه.
كيقػؿ تػفيق الحكيع" :الحػار في أغمب ضشي كالذعخ ،ممكة تػلج أكثخ مسا ىػ شيء

كبيخ في الػصػؿ بو إلى الجػدة
أثخ ٌ
يكتدب ،كلف كاف شػؿ السسارسة كالسخانة ،لو بالصبع ٌ
كاإلتقاف"( .)1كلضافة ىحه السمكة لمذعخ ستزفي عميو قيس ًة فشي ًة عالي ًة ،كيقػؿ كحلظ عمي عذخؼ
شا كثيًقا بتكشيظ تعجد الذخريات في القريجة،
زايج" :الحػار تكشيظ مدخحي آخخ ،مختبط ارتبا ً
حيث يفتخض الحػار كجػد أكثخ مغ صػت أك أكثخ مغ شخرية في القريجة ،كمغ ثع فيػ
في الغالب يدتخجـ كتكشيظ إضافي مع تعجد األصػات أك الذخريات ،كلكشو في بعس

القرائج يدتخجـ باعتباره تكشي ًكا أساسيا ،كيتزاءؿ دكر تعجد الذخريات إلى جػاره"(.)2

بذكل ٍ
ٍ
فعاؿ؛ ليبخز مػىبتو الذعخية التي تجمت في
كقج استخجـ الذاعخ أسمػب الحػار

مكخرة قريجة "مصمػب رأسي"( )3فيقػؿ:

أسظ يا محسػد ..أتعمع؟

مصمػب ر َ
ٌ
 أعمعخيػلظ
أسخجت
 كيف إذن
َ
َ
وشيخت الصمق َة
َ

 -أمي شمبت ذلظ

عبخت مشازليع؟
ثع
َ

عت أنازليع
فيخ ُ

في األسصخ الذعخية الدابقة كضف الذاعخ أسمػب الحػار ،حيث تحاكر مع أحج
السشاضميغ الفمدصيشييغ (محسػد صالح) الحؼ قجـ أغمى ما يسمظ في سبيل قزيتو.
كمغ الحػارات السيسة التي أجخاىا الذاعخ عمي فػدة حػاره مع الثمج ،كذلظ في قريجة
"غدالف الرحخاء"( )4فيقػؿ:
1

( ) الحكٌم ،فن األدب (ص.)320
2
( ) زاٌد ،عن بناء المصٌدة العربٌة الحدٌثة (ص.)376
3
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)345
4
( ) المصدر السابك ،ص.550
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يا ثمجي الغائبَ ..م ْغ يرشع لي صحغ حداء؟
بعجك يعصي المػن األبيس لمفقخاء؟
مغ
َ

أذكخ ذات مداء

أذكخ يا ثمج بأنا كشا نتجاذب أشخاف حجيث –
قمت:
َ
قمت:
ُ

عغ سيجة تجعى "عسان"

غخيب
بأن جسال الديجة
ٌ
ونحغ غخيبان

قمت :الفخو عمى كتفييا يغخي
َ

قمت :القيػة تقصخ مغ شفتييا
ُ
قمت :ومغ شفتيشا األحدان
ُ

فخحا ..ثع مزيشا
ألسا ..ا
وشيقشا ا
كأسا .ل أذكخ تمظ الميمة ىل كان العالع معشا
نذخب ا
أم كان عميشا

ما أذكخه اآلن أيا ثمجي الغائب

خجك ثع بكيشا
خجي نام عمى ّ
بعج دقائق ّ
وبكيشا
وبكيشا

يتزح أسمػب الحػار في السقصع الذعخؼ الدابق مغ خالؿ تذخيز الذاعخ لمثمج

كمحاكرتو لو بقػلو" :يا ثمجي الغائب" ،حيث سخد قرتو مع الغخبة بأسمػب حػارؼ بجيع ،كألفاظ

سيمة سصخت مالمح معاناتو ،كاغتخابو في عساف التي احتزشتو فتخة مغ الدمغ ،كصاحبو مغ

متسثال في الثمج الحؼ أخح شاعخنا يحاكره؛ لذجة السالزمة بيشيا ،كلف كانت
خالليا بخدىا القارس
ً
أحيانا ،مثل( :القيػة تقصخ مغ شفتييا،
ىحه البداشة المفطية مػشاة بالخمػز التي تبجك غامز ًة
ً
فخحا).
ألساً ..
مغ شفتيشا األحداف ،شيقشا ً
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السبحث الثاني:
مطاىخ التذكيل المغػي
أول :التزاد
ا
ػيء ضػاد شػيئاً ليغمبػو ،كالدػػاد ِ
"الزُّج :كػل ش ٍ
ِ
ض ّػج
ّ ُ
يعخؼ ابغ مشطػر التزاد لغ ًة بقػلوّ :
ض ُّج الشيار إذا جاء ىحا ذىب ذلظ .ابػغ سػيجه :ض ُّػج الذ ِ
ضُّج الحياة ،كالميل ِ
البياض ،كالسػت ِ
ػيء
ُ
()1
ػالف
كضػػجيجهُ َ
َ
كضػػجيجتَ ُو خالُفػػو؛ األخي ػخة عشػػج ثعمػػب"  ،كفػػي السعجػػع الػسػػيط "الزػػج ىػػػ السخػ ُ

ػالج ْػ ِف
كالسشػػافي .كيقػػاؿ :ىػػحا المفػػع مػػغ األضػػجاد :مػػغ السفػػخدات الجالػػة عمػػى َ
معش َيػ ْػي ِغ ُمتَبػػايشيغ .كػ َ
()2
الزػ ُّػج بالكدػػخ ،كالزػػجيجِ :
ِ
للَسػ ِ
الس ْث ػ ُل،
ُ
ػػد كاألَبػػيس"  .كجػػاء كػػحلظ فػػي القػػامػس السحػػيط " ّ
ِ
جسعا كمشو "كيكػنػػف عمػييع ضػجا" ،كضػجهُ فػي الخرػػمةَ :غَم َب ُػو ،كعشػو:
الس ُ
خالف ضج ،كيكػف ً
كُ
زػب ،كبشػػ ِ
ِ
كمش َع ُػو ِب ِخْف ٍ
ضػٍّج بالكدػخ :قبيمػ ٌة مػغ عػاد ،كضػادهُ:
ُ
ص َػخَف ُو َ
ػق ،كالقخبػة ملىػا كأضػج َغ َ
َ
()3
ػاداف"  .كبالتػالي فالتزػاد فػي المغػة ىػػ الجسػع بػيغ األشػياء السختمفػة التػي ال
خالفو ،كىسػا متز ّ
يسكغ أف تجتسع مع بعزيا البعس.

كتتجم ػػى قيس ػػة التز ػػاد الجسالي ػػة ف ػػي قجرت ػػو عم ػػى تر ػػػيخ الحال ػػة الشفد ػػية كالفكخي ػػة ل ػػجػ

الذاعخ ،كالتي مغ خالليا يدعى إلى "مدج الستشاقزات في كياف كاحج ،يعانق في إشػاره الذػيء
ػخ عػغ
بعزػا مػغ سػساتو ،تعبي ًا
ػتسجا مشػو بعػس خرائرػو كمز ً
كنقيزو ،كيستدج بو مد ً
ػيفا عميػو ً
الحاالت الشفدية كاألحاسيذ الغامزة السبيسة التي تتعانق فييا السذاعخ الستزادة كتتفاعل"(.)4
كلمتزػاد أىسيػػة كبيػخة فػي الدػػياؽ الذػػعخؼ ،حيػث يعسػػل عمػػى كدػخ الختابػػة كالجسػػػد لػػجػ

القارغ ،كيثيخ حداسيتو كمفاجأتو بسا ىػ غيخ متػقع في الشز الذعخؼ مغ األلفػاظ ،كالعبػارات،
كالرػر التي تتزاد مع بعزيا البعس(.)5

ػخ مػػغ السفػػخدات كالتخاكيػػب المغػيػػة الستزػػادة ،ككضفيػػا
لقػج اسػػتغل الذػػاعخ عمػػي فػػػدة كثيػ ًا
في بشائو الفشي لقرائجه؛ ليبيغ الحالة الشفدية الرعبة كالقمقة التي يعيذيا؛ كذلظ نتيجة ما يعانيو
مغ الغخبة عغ كششو ،كمغ قدػة االحتالؿ عمى شعبو.

1

( ) ابن منظور ،لسان العرب( ،ج /7ص.)33
2
( ) أنٌس وآخرون ،المعجم الوسٌط( ،ج /3ص.)354
3
( ) الفٌروز آبادي ،الماموس المحٌط (ص.)376
4
( ) زاٌد ،عن بناء المصٌدة العربٌة الحدٌثة (ص.)62
5
( ) ٌنظر :ربابعة ،جمالٌات األسلوب والتلمً :دراسة تطبٌمٌة (ص.)362
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كيطيخ التزاد جميا في كثيخ مغ قرائجه الذعخية ،إذ نججه يكخر المفع كضجه في كثيخ

مغ السػاضع ،كمغ األمثمة عمى ذلظ قريجة "السشبػذ"( )1التي يقػؿ فييا:
فس ْغ قبمي شخب الدع مع الساء؟
أعخف شعع ّ
الدعَ ..
ِ
السػت..
أعخف شعع
فس ْغ قبمي عاش ومات مغ األحياء؟
َ
َم ْغ غيخي يا رب الغخباء تصارده األشباح
ِ
الذياح؟
م ْغ حيفا حتى غدة حتى ّ
َم ْغ غيخي يصخده اإلخػة واألعجاء؟
قل لي..
قل لي يا رب الغخباء!

رسػػع الذػػاعخ فػػي السقصػػع الدػػابق صػػػرة شػػعخية قائسػػة عمػػى الجسػػع بػػيغ الستشاقزػػات؛
تعبيخ عغ االسػتغخاب كالتعجػب مػغ شػجة الطمػع الػاقػع عمػى أبشػاء شػعبو؛ ليكذػف مػغ خػالؿ ذلػظ
ًا
عغ نازية االحتالؿ ،كشبيعتػو الذػخيخة ،فشػخاه يجسػع بػيغ الذػيء كنقيزػو ،مثػل( :عػاش ،مػات) ك
(اإلخػة ،األعػجاء) ،فيػػ يذػعخ -كبقيػة شػعبو  -أنػو الػحيػج الػحؼ ما ازلػت تُحتػل أرضػو ،كتشتيػظ
كتكبت أبدط أنػاع الحخيات لجيو؛ فيػ شخيج متذػخد فػي الذػػارع ،كالصخقػات ،كالسشػافي،
مقجساتو،
ْ
كال مغيػػث لػػو مػػغ أبشػػاء العخكبػػة كاإلسػػالـ ،إضػػافة إلػػى أسػػمػب التدػػاؤؿ الػػحؼ يقػػخر بػػألع السعانػػاة

كالتعحيب؛ لخسع مخحمة ججيجة في البحث عغ دركب الحخية السفقػدة.
أيزا في قريجة "عػاء الحئب"(:)2
كنالحع التزاد ً
في لحطات الذسذ السذخقة تقػل الذجخة:

َم ْغ ضاقت فيو الجنيا اليػم ،ستتدع لو في الغج
َم ْغ ضاع اليػم ،سيجج الجرب مع الغج
َم ْغ جاع اليػم ،سيذبع في الغج
َم ْغ عصر اليػم ،سيخوى في الغج
َم ْغ مخض اليػم ،سيذفى في الغج
َم ْغ ندح اليػم ،سيخجع في الغــــــــج
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)366
2
( ) المصدر السابك ،ص.336
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تقػػػـ ىػػحه الرػػػرة الذػػعخية عمػػى ثشائيػػة ضػػجية تتجدػػج فػػي زمشػػيغ ،كىسػػا الػػدمغ الساضػػي

السؤلع ،بسا فيو مغ أشكاؿ السعاناة مغ الزياع كالجػع كالسخض؛ كالحاضخ السذخؽ ،بسا فيو مغ
أشكاؿ الخاحة كاالستقخار .حيث جسػع الذػاعخ بػيغ الستشاقزػات (ضػاقت ،تتدػع) ك(ضػاع ،يجػج)
ك(ج ػػاع ،يذ ػػبع) ك(عص ػػر ،ي ػػخكػ) ك(م ػػخض ،يذ ػػفى) ك(ن ػػدح ،يخج ػػع)؛ ليخس ػػع مالم ػػح السعان ػػاة
الفمدصيشية ،كيبيغ مػغ خالليػا التحػػؿ مػغ تذػاؤـ الساضػي إلػى تفػاؤؿ الحاضػخ ،كاستذػخاؽ آفػاؽ

ف
ػػءا
السدتقبل ،فبخغع كل السآسي كالرعػبات كالسعػقات مازاؿ شاعخنا كشعبو مغ خمفو يػخك ض ً

في آخخ األفق.

كالذػػاعخ عمػػي فػػػدة يدػػتخجـ كػػحلظ السفػػخدات كالتخاكيػػب الستزػػادة؛ ليعبػػخ بيػػا عػػغ مػػجػ

ػاال
تقػػجيخه لي ػؤالء الخجػػاؿ ال ػحيغ قز ػػا فػػي سػػبيل بالدىػػع ،كقػػجمػا أغمػػى مػػا يسمكػػػف؛ ليكػن ػػا مث ػ ً

للجياؿ القادمة لسػاصمة شخيق الجياد كالسقاكمة ضج السحتل الغاصب حتى تحخيخ البالد ،كمغ
أمثمة ذلظ السشاضمة الفمدصيشية (دالؿ السغخبي)( ،)1كيتزح ذلظ في قريجة "مصمػب رأسي"(:)2
يصمع ِ
مشظ الذيجاء – الذيجاء
ويبعث ِ
فيظ األحياء – األحياء

فيتػارث ِ
دمظ األبشاء عغ اآلباء

ىي دكرة حياة يصبع مالمحيا الذاعخ فػي تػضيفػو لللفػاظ الستزػادة مػع ذكػخه لذػخػص

األبصػػاؿ أمثػػاؿ (دالؿ السغخبػػي)؛ ليثبػػت أف الذػػعب الفمدػػصيشي يخضػػع البصػلػػة ،كالع ػدة ،كالك اخمػػة
كجيال عغ ٍ
كابخ عغ ٍ
جيل
كابخ،
أجياؿ متعاقب ٌة تحسل جيشات السقاكمة ًا
مع حميب األميات؛ فتشذأ
ً
ٌ
حتى أصبحت إرثًا حرخًيا ليحا الذعب السكمػـ.
ككضف الذاعخ في قريجتو "بالؿ الحبذي"( )3السفخدتيغ الستزػادتيغ (أعػير – أمػػت)؛

ليبخز مغ خالليسا عفة الفمدصيشي ،كرفعتو ،كشيارتػو رغػع مػا يعانيػو مػغ الفقػخ كالقحػط كالسعانػاة

التي يعيذيا سػاء أكاف حيا أـ ميتًا ،كيتزح ذلظ في قػلو:
أعير
قيخ
ف اا
ُ
فقيخ أمػت
اا

أمج يجي
أبجا ..ل ّ
ولكشي ا
1

) ( مناضلة فلسطٌنٌة ولائدة مجموعة دٌر ٌاسٌن التً لامت بعملٌة كمال عدوان الفدائٌة الكبرى على ساحل فلسطٌن المحتلة ،ولدت
فً إحدى المخٌمات المرٌبة من بٌروت ألسرة من ٌافا .الموسوعة الفلسطٌنٌة (مج /3ص .)235
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)364
3
( ) المصدر السابك ،ص.354
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ككػػحلظ اسػػتثسخ الذػػاعخ فػػي قرػػيجتو "غ ػدالف الرػػحخاء"( )1التزػػاد القػػائع بػػيغ السفػػخدتيغ

سيجا)؛ ليبخز مغ خالليسا حالة القمق التي يعيذيا الفمدصيشي في السشافي كالذػتات دكف
(ع ًبجا – ً
إرث تشاقمو األبشاء عغ اآلباء كاألججاد ،كذلظ في قػلو:
مأكػ ،كىي ٌ
مذخدا
مذخدا..
مذخدا..
ا
ا
ا
أسيخ عبخ الصخقات
أنيبيا

ألعشيا:

سياجا؟
أكشت ا
َ
عبجا يا أبي أم ّ
مذخدا ..مذخادا
ا
يتزػػح مػػغ خػػالؿ األمثمػػة الدػػابقة اسػػتخجاـ الذػػاعخ لطػػاىخة التزػػاد فػػي شػػعخه؛ إلب ػخاز

ح ػػالتي التش ػػاقس ،كالقم ػػق المت ػػيغ يحياىس ػػا الذ ػػعب الفمد ػػصيشي ،كالمت ػػيغ أس ػػقصيسا الذ ػػاعخ عم ػػى
شخر ػ ػػو؛ ليطي ػ ػػخ السعان ػ ػػاة كالسأس ػ ػػاة ،كيشاقز ػ ػػيا بالر ػ ػػبخ كالثب ػ ػػات كالر ػ ػػسػد ،كس ػ ػػخصو عم ػ ػػى
االحتالؿ ،كعمى مغ لع يكتخث بقزيتو.

ثانيا :التخادف:
ا

ادؼ:
بعز ػو ً
ػيء :تَِب ػع ُ
بعز ػا .كالت ػخ ُ
يعػػخؼ ابػػغ مشطػػػر الت ػخادؼ لغ ػ ًة بقػلػػو" :تَ ػ َخَاد َ
ؼ الذػ ُ
التتابع .قاؿ األصسعي :تَعاكنػا عميو كتَخادفػا بسعشى .كالتخُادؼ :كشاية عغ ٍ
فعل قبيح ،مذػتق مػغ
ُ
َ

()2
بسعش ػى كاحػػج ،ككػػحلظ ت ػخادؼ
ادؼ :ت ػخادؼ الكمستػػيغ أَف تكػنػػا ً
ذلػػظ"  .كفػػي السعجػػع الػسػػيط "الت ػخ ُ
الكمسات"(.)3

كيعخفو الجخجاني بقػلو" :التخادؼ :عبارة عغ االتحاد في السفيػـ ،كقيل ىػػ تػػالي ألفػاظ

السفخدة الجالة عمى شيء كاحج باعتبار كاحج"(.)4

كبالتػػالي يتزػػح مسػػا سػػبق أف الت ػخادؼ فػػي السعشػػى المغػػػؼ ،كالسعشػػى االصػػصالحي ىػػػ

الجسع بيغ السفخدات ذات الجاللة الػاحجة ،كلف اختمفت في البشية.

كيعج التخادؼ مغ الػسػائل الفشيػة التػي يدػتخجميا الذػعخاء فػي قرػائجىع الذػعخية؛ ليعس َػل
عم ػػى تحقي ػػق التػ ػػازؼ ف ػػي الك ػػالـ ،كتأكي ػػج السعش ػػى السػ ػخاد إير ػػالو ف ػػي نف ػػذ الستمق ػػي ،كتع ػػج م ػػغ
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)553
2
( ) ابن منظور ،لسان العرب( ،ج /4ص.)354
3
( ) أنٌس وآخرون ،المعجم الوسٌط( ،ج /3ص.)557
4
( ) الجرجانً ،التعرٌفات (ص.)34
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خرائز المغة العخبية التي تتسيد بكثخة ألفاضيا ،كاشتقاقاتيا ،كيطيخ التخادؼ جمياً في كثيخ مغ
قرػػائج الذػػاعخ عمػػي فػػػدة ،إذ نجػػجه يدػػتخجـ المفػػع كمخادفػػو؛ لمتعبيػػخ عػػغ مغػػدػ مػحػػج ،كمػػغ
األمثمة عمى ذلظ قريجة "فمدصيشي كحج الديف"( )1التي يقػؿ فييا:
فمدصيشي..

كالحسام
بالدي اليػم تخقب
ْ
أسصػرة "الجول السحبة لمدالم" ،ول سالم
بالجسم ْة
آه ،بالدي تذتخي األرواح ُ

لتشعع بالدالم ،ول سالم
الميل فييا بشجقية

ضالم
والشيار ْ
الدحام
بالدي ميخٌة مذجوة الداقيغ تخكس في
ْ
تجخي وتميث كي تييع بال لجام

كضػػف الذػػاعخ فػػي السقصػػع الدػػابق مفػػخدتيغ مت ػخادفتيغ (تػػخكس ،تجػػخؼ)؛ لػػيعكذ مػػغ

خالؿ التخادؼ الحالة التػي كصػل إلييػا الذػعب الفمدػصيشي السطمػػـ السقيػػر الالىػث كراء الدػالـ

كسػػط زحػػاـ مػ ّػجعي محبػػة الدػػالـ ،فش ػخاه يرػػف الذػػعب بأنػػو مقيػ ٌػج فػػي كسػػط الدحػػاـ ،يبحػػث عػػغ
بريز ٍ
أمل في االنعتاؽ ،ثع يرفو كىػ يجخؼ ليشاؿ حخيتو ،كيشعع بػالعير الكػخيع دكف ضمػ ٍع أك
تدػ ٍ
ػمط ،لكػػغ دكف جػػجكػ ،فحخكتػػو بصيئػػة قيػػجتيا قدػػػة السحتػػل ،كأكضػػاع بػػالد الجػػار التػػي تخمػػت
عشو.
كسػػا نػػخػ فػػي قرػػيجة أخػػخػ ،اعتسػػاد الذػػاعخ عمػػي فػػػدة عمػػى الت ػخادؼ فػػي تذػػكيل فشػػو

الذعخؼ ،فيػ يػضف األلفاظ الستخادفة؛ ليرف مأساتو في الغخبة ،فيقػؿ في قريجة "القدػة"(:)2
كخاشئة أجػل أجػل...

بحيشا الحاوي-
مغ البيت الكئيب ّ
إلى السقيى إلى الذارع

زقاق
كخاشئة أجػل مػانئ األيام ،أعبخ كل ْ
تجعشي الصخقات واألسػاق-
كخاشئة أجػل ُ
اب
تشكخني العيػنّ ،
تدج في وجيي الصخيق ،وتقفل األبػ ْ
فأمزي نحػ أرصفة الجمػع مغ الدكارى والجياع.

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)32 - 35
2
( ) المصدر السابك ،ص.355
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في األسصخ الذعخية الدابقة يرف الذاعخ حياتو الكئيبة التي يعيذيا في الغخبة ،حيث

الصخقات كاألسػاؽ مّم ْت خصاه ،حتى تكاد تمفطو مشيا ،فأصبح يذعخ أثشاء تجػالو بالحدخة
كالس اخرة ،كىحا ما أراد أف يخسسو الذاعخ في نفذ الستمقي عشج استخجامو لللفاظ الستخادفة (تدج،
تقفل) حيث الذعػر باليأس كاالحباط كاندجاد األفق كاستحالة العػدة إلى أرض الػشغ.
متذخد"(:)1
كىحا نسػذج آخخ يحسل داللة متقاربة ،فيقػؿ في قريجة "الديج
ّ
وخػضػا مع الخسخ في سيختي

سيخات الخفاق األوائل ما نفعيا دون فاكية اسسيا ()...

أصجقائي :عيػني لكع..

عشجما تديخون عمى سيختي الػادعة
فػػي السقصػػع الذػػعخؼ الدػػابق يػجػػو الذػػاعخ خصابػػو ألصػػجقائو كرفقػػاء دربػػو مشػػح الرػػغخ،

كيبػػث فػػي ىػػحا الخصػػاب مذػػاعخ الحػػدف كاألسػػى المػػحيغ شػػااله مػػشيع حيشسػػا خاض ػػا فػػي سػػيختو

دتخجما لفطيغ متخادفيغ (الخفاؽ ،األصػجقاء)؛ ليؤكػج مػجػ اندعاجػو الذػجيج لسػا بػجر مػشيع ،كفػي
م
ً
نفذ الػقت؛ ليبيغ ليع أنو ما عاد يكتخث ألحاديثيع ،ففي حياتو ما ىػ أىع مغ ذلظ.
مػػغ خػػالؿ الشسػػاذج الدػػابقة يتزػػح أف الذػػاعخ اسػػتثسخ فػػي تػضيػػف الستخادفػػات؛ لػػيعكذ

ػد
الحالػػة الػججانيػػة التػػي يخيػػج إيرػػاليا لمستمقػػي برػػػرٍة أجمػػى كأكضػػح ،مسػػا أعصػػى أسػػمػبو تسيػ ًا
جساليا في انتقاء بشية التخادؼ التي تحسل رؤية كاقعية دالة عمى ثقافتو الذعخية.
ً

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)533
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السبحث الثالث:
التشاص (مفيػمو – مرادره)
يع ػػج مر ػػصمح التش ػػاص م ػػغ السر ػػصمحات الحجيث ػػة الت ػػي دخم ػػت ع ػػالع الج ارس ػػات الشقجي ػػة
العخبيػػة ،كأحػػج السفػػاىيع الججيػػجة فػػي الخصػػاب الشقػػجؼ السعاصػػخ ،حيػػث يقػػػؿ دمحم عبػػج السصمػػب:

"مرصمح التشاص مغ السرصمحات السدتحجثة التي تع التػاضع عمييػا فػي مجػاؿ الػجرس األدبػي

اء عمػى
كالشقجؼ ،كخاصة بعج استفاضة الحجيث عغ البشائية كاألسمػبية ،كمػا قػجماه مػغ ججيػج سػػ ً
مدتػػ اإلبجاع أك التفديخ ،كقج أصبح السرصمح أداة كذفية صالحة لمتعامل مع الػشز القػجيع ك

الججيج عمى سػاء"(.)1

التشاص لغة
مرػصمح التشػاص -كسػادة لغػيػة  -لػع تػحكخه السعػاجع العخبيػة القجيسػة إال فػي مػادة
ز :رْف ُعػ ػظ
(نر ػػز) ،حي ػػث كردت ف ػػي لد ػػاف الع ػػخب بسعش ػػى الخف ػػع ،فيق ػػػؿ اب ػػغ مشط ػػػر" :ال ػػش ُّ

ض ِي َخ فقػج ُنػز .كقػاؿ عسػخك بػغ ديشػار :مػا
رو نرا :رَف َعو ،ككل ما أُ ْ
الذيء ،كَنز الحجيث َيُش ُّ
أريػت رج ًػال َأنػز لمحػجيث مػغ ُّ
الدىػخؼ ،أؼ أرفػع لػو كأسػشج .يقػاؿ :نػز الحػجيث إلػى فػالف أؼ

رفع ػػو"( ،)2كق ػػاؿ الدبي ػػجؼ" :تش ػػاص الق ػػػـ :أؼ ازدحسػ ػػا"()3؛ في ػػي بسعش ػػى االزدح ػػاـ .كأم ػػا ع ػػغ

ػػـ :ازدحسػػا"( ،)4كىػحا السعشػى
السعػاجع العخبيػة الحجيثػة فقػج كرد فػي معجػع الػسػيط" :تشػاص الق ُ
قخيب مغ مفيػـ التشاص بريغتو الحجيثة .فتجاخل الشرػص كازدحاميا قخيب ججا مغ اتراليا
في نز ما.

كمػػغ خػػالؿ الشطػػخ فػػي ىػػحه السرػػادر المغػيػػة الدػػابقة يتزػػح ب ػأف لمتشػػاص جسم ػ ًة مػػغ
الجالالت – في مادتو المغػية  -مشيا الخفع ،كاإلضيار ،كاالزدحاـ.

اصصالحا
التشاص
ا
 .1التشاص عشج الشقاد الغخبييغ
يعػج العػػالع الخكسػي (ميخائيػػل بػاختيغ) مػػغ أكائػل الشقػػاد الػحيغ تشػػاكلػا ضػاىخة التشػػاص فػػي

دراساتيع الشقجية للعساؿ األدبية ،إذ تسخكد التشاص عشجهُ في السبجأ الحػارؼ ،كالحؼ يعج مغ أىع
1

( ) عبد المطلب ،لضاٌا الحداثة عند عبد الماهر الجرجانً (ص.)354
2
( ) ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (نص)(ج /32ص.)353
3
( ) الزبٌدي ،تاج العروس من جواهر الماموس( ،ج /3ص.)220
4
( ) أنٌس وآخرون ،المعجم الوسٌط (ج /3ص.)734
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اسسا آخخ كىػ (الحػارية)
مطاىخ الخكاية الحجيثة -الخكاية الستعجدة األصػات ،-كقج أشمق عميو ً
كذلظ لتحجيج العالقة الجػىخيػة التػي تػخبط أؼ تعبيػخ بتعبيػخات أخػخػ ،فكػل خصػاب – فػي أريػو –
يعػد إلى فاعميغ ،كبالتالي إلى حػار محتسل"(.)1
كك ػػاف أكؿ ضي ػػػر لسر ػػصمح التش ػػاص عم ػػى ي ػػج البمغاري ػػة (جػلي ػػا كخس ػػتيفا) ف ػػي أبحاثي ػػا

السشذػػػرة بػػيغ عػػامي (1967 – 1966ـ) فػػي مجمتػػي (تيػػل كيػػل) ك(كخيتػػظ) ،كأعيػػج نذػػخىا فػػي

كتابييا (سيسيػتيظ) ،ك(نز الخكاية) ،كفي مقجمو كتاب دستػفيدكي لباختيغ.

كقػػج عخفػػت جػليػػا كخسػػتيفا التشػػاص بأنػػو "تخحػػاؿ لمشرػػػص كتػػجاخل نرػػي .ففػػي فزػػاء

نز معيغ تتقاشع كتتشافى ممفػضات مقتصعة مغ نرػص أخػخػ"( .)2كتػخػ أف السػجلػؿ الذػعخؼ

كيسكػ ُػغ قػخاءة خصابػػات عجيػػجة داخػػل الػػشز الذػػعخؼ،
ُيخجػػع القػػارغ إلػػى مػػجلػالت خصابيػػة أُخػػخػُ ،
كبالتالي ُيشتج فزاء نري متشػع لمسجلػؿ الذعخؼ(.)3
ثع تشاكؿ (ركالف بارت) نطخية التشاص في دراساتو الشقجية ،فأسيع في تصػػر السرػصمح،
مفيػم ػا نق ػػجيا ،فع ػػخؼ التش ػػاص عمػػى أن ػػو" :ند ػػيج م ػػغ االقتباس ػػات،
كتعسيػػق السػ ػخاد مش ػػو لير ػػبح
ً
كالسخجعيػػات ،كاألصػػجاء ،كىػػحه لغػػات ثقافيػػة قجيسػػة كحجيثػػة ...ككػػل نػػز (الػػحؼ ىػػػ تشػػاص مػػع
نز آخخ) يشتسي إلى التشاص"(.)4
كقج كرد مرصمح التشاص كسرصمح نقجؼ صخيح في كتاب بارت "لحة الشز" 1973ـ،

كاسػػتخجمو ف ػػي ال ػػخد عم ػػى مقػ ػػالت البشيػػػييغ الت ػػي ت ػػؤكج انغػػالؽ الػػشز تجػػاه الشر ػػػص

كيعػ ُّػج (جي ػخار جيشيػػت) كاحػ ًػجا مػػغ الشقػػاد الػػحيغ أضػػافػا مالحطػػات ميسػػة حػػػؿ مفيػػػـ
األخ ػػخػُ ،
التشاص كتصػيخه بعج (كخستيفا) ك (بارت).

 .2التشاص عشج الشقاد العخب
التشاص مرصمح ججيػج لطػاىخة نقجيػة قجيسػة ،كالستتبػع لمسرػشفات الشقجيػة العخبيػة القجيسػة

يتزح لو كجػد أصػؿ لسفيػـ التشاص كلف كاف تحت مدسيات أخخػ ،حيث يقػؿ أحسج الدعبي:

تساما في الجراسات الشقجية السعاصخة ،كسا يخػ معطػع
"إف مػضػع أك مفيػـ التشاص ليذ ً
ججيجا ً
الباحثيغ في ىحا السجاؿ ،كلنسا ىػ مػضػع لو جحكره في الجراسات الشقجيػة شػخًقا كغخًبػا بتدػسيات
كمرػػصمحات أخػػخػ؛ فاالقتبػػاس ،كالتزػػسيغ ،كاالستذػػياد ،كالقخيشػػة ،كالتذػػبيو ،كالسجػػاز ،كالسعشػػى
1

صً فً النمد المعاصر :إجراءات و منهجٌات (ص.)362
( ) الصكر ،تروٌض النص :دراسة للتحلٌل الن ّ
2
( ) كرستٌفا ،علم النص (ص.)33
3
( ) ٌنظر :المرجع السابك ،ص.56
4
( ) الزعبً ،التناص نظرٌا ا وتطبٌمٌا ا (ص.)33
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كما شابو ذلػظ فػي الشقػج العخبػي القػجيع ،ىػي مدػائل أك مرػصمحات تػجخل ضػسغ مفيػػـ التشػاص

في صػرتو الحجيثة"(.)1

كبسػػا أف ىشػػاؾ اتفػػاؽ عمػػى أف التشػػاص أك مػػا يػازيػػو مػػغ مرػػصمحات ،فإنػػو تػجػػب عمػػى

شا كثيًقا بالسخدكف الذعخؼ القجيع ،كيجؿ عمػى ذلػظ قػػؿ
الذعخاء في سائخ العرػر االرتباط ارتبا ً

ليػ ػػجيا كعػ ػػج هللا" :أدرؾ الذػ ػػعخاء مشػ ػػح الجاىميػ ػػة ،ضػ ػػخكرة تػاصػ ػػل الذػ ػػاعخ مػ ػػع ت اخثػ ػػو الذػ ػػعخؼ،
كاالغتخاؼ مشو ،كاقتفاء آثار الدمف ،كما استفياـ عشتخة "ىل غادر الذعخاء مغ متخدم؟"()2؛ إال

إلبخاز تقميج البجاية الحؼ يشبغي األخح بو في كل نز شعخؼ لتحقيق شاعخيتو"(.)3

كبػػحلظ يتز ػػح أف الع ػػخب لػػع تع ػػخؼ مر ػػصمح التشػػاص ،كل ػػع ي ػػخد فػػي الج ارس ػػات العخبي ػػة

القجيس ػػة ،كلكشي ػػا اس ػػتخجمت مر ػػصمحات أخ ػػخػ قخيب ػػة مش ػػو؛ كاالقتب ػػاس ،كالتز ػػسيغ ،كالدػ ػخقات،
كغيخىا؛ كذلظ لمجاللة عمى استفادة الشرػص مغ بعزيا البعس.
ػيػعا عشػج الشقػاد القػجماء ،كقػج حػاكلػا ترػشيفيا بػيغ
كلعل مرصمح الدخقات ىػ األكثخ ش ً
سالـ الجسحي (ت231ق) إلػى بعػس اإلشػارات التػي
سخقة حدشة كأخخػ سيئة؛ حيث أشار ابغ ّ
تترػػل بالتػػجاخل الشرػػي؛ كالدػػبق ،كاالبتػػجاع ،كاالستحدػػاف ،كاالتبػػاع؛ كقػػج ندػػب االبتػػجاع المػػخغ

القيذ ،كاالتباع لالحقيغ لو(.)4

كقػػج تشبػػو الجػػاحع (ت  255ق) فػػي بػػاب (أخػػح الذػػعخاء بعزػػيع معػػاني بعػػس) ،حيػػث

يػخػ أف الذػاعخ ميسػا جػاء بػػو مػغ تذػبييات تامػة ،كمعػاني غخيبػػة فإنػو قػج اسػتػحاىا مػغ شػػعخاء
يكا فييا(.)5
سبقػه ،كاستعاف بألفاضيع كمعانييع ،كجعل نفدو شخ ً
ككضػػف ابػػغ قتيبػػة (ت276ق) بعػػس اإلشػػارات التػػي ضيػػخت عشػػج ابػػغ سػ ّػالـ؛ األخػػح،

الدػمخ()6؛ كقػج ع ّػخؼ ابػغ األثيػخ
كاالتباع ،كالدبق ،كأضاؼ مر ً
ػصمحا ججي ًػجا لػع يدػبق ذكػخه كىػػ ّ
التشاص كفق مفيػـ الدمخ بقػلو" :فيػ أخح بعس السعشى ،مأخػًذا ذلظ مغ َسْمخ الجمػج الػحؼ ىػػ
بعس الجدع السدمػخ"(.)7

كم ػػغ ال ػػحيغ اىتسػ ػػا بت ػػجاخل الشر ػػػص السب ػ ّػخد (ت285ق) ،كك ػػاف ذل ػػظ كاض ػ ًػحا أثشػػػاء
اىتسامػ ػػو بالجانػ ػػب المغػ ػػػؼ لمكمسػ ػػة الػاحػ ػػجة ،كتػضػ ػػيحيا بالذ ػ ػػاىج السختمفػ ػػة ،إذ ضيػ ػػخت بعػ ػػس
1

( ) الزعبً ،التناص نظرٌاا وتطبٌمٌاا (ص.)37
2
( ) دٌوان عنترة بن شداد (ص.)33
3
( ) وعد هللا ،التناص المعرفً فً شعر عز الدٌن المناصرة (ص.)33
4
( ) ٌنظر :الجمحً ،طبمات فحول الشعراء (ج /3ص.)33
5
( ) ٌنظر :الجاحظ ،الحٌوان (ج /3ص.)311
6
( ) ٌنظر :ابن لتٌبة ،الشعر والشعراء (ج /3ص.) 75 -73 - 55 - 53- 44 - 43 - 42- 33 - 24 -25
7
( ) ابن األثٌر ،المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر (ج /3ص.)523
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ػثال :أُ ِخػح ىػحا السعشػى ،كشػبيو بقػلػو ،كشػبيو مػغ
اإلشارات السعبخة عغ تجاخل الشرػص؛ كقػلو م ً
()1
السبػخد
ػاشع عمػى اىتسػاـ ّ
ىحا القػؿ  ،كأخحه مغ قػؿ ،قاؿ مثمو ،كمػأخػذ مػغ قػػؿ ؛ كىػحا دلي ٌػل ق ٌ
بتجاخل السعاني الشثخية في الذعخ إلى جانب السعاني الذعخية.

بيشسػػا سػػسى ابػػغ شباشبػػا (ت322ق) الد ػخقات الذػػعخية بذػػكل عػػاـ معػػاني مذػػتخكة (،)2
َ
كلقػ ػػج اسػ ػػتعسل إشػ ػػارات دالػ ػػة عمػ ػػى التػ ػػجاخل الشرػ ػػي ،فأشػ ػػار إلػ ػػى :التشػ ػػاكؿ ،كالدػ ػػبق ،كاألخػ ػػح،
كاالستعارة(.)3
كيخفف عبج القاىخ الجخجاني (ت471ق) مغ كشأة مرصمح الدخقة باستعسالو

مرصمح االحتحاء ،حيث يخػ استحالة تداكؼ شاعخيغ في تشاكؿ السػضػع الذعخؼ الػاحج،

قػؿ الشاس :قج أتى بالسعشى بعيشو ،كأخح
فالبج أف يفتخقا بخػاص كصفات ،فيقػؿ" :كال َي ُغخنظ ُ
الغخض؛ فإ ّما أف يؤدؼ السعشى
تدامح مشيع ،كالسخاد أنو أدػ
معشى كالمو؛ فأداه عمى كجيو فإنو
َ
ٌ
ِ
تو ىشاؾ،
بعيشو عمى الػجو الحؼ يكػف عميو في كالـ األكؿ؛ حتى ال تَ ْعق َل ىيشا إال ما َعَقْم ُ
ِ
السذتبيتَ ِ
يغ في عيشظ"(.)4
الرػرتيغ
كحتى يكػف حاليسا في َنْفدظ حاؿ ّ
كسػػا أشػػار ابػػغ األثيػػخ (ت630ق) إلػػى أف السعػػاني التػػي تت ػػارد فػػي الخ ػػاشخ مػػغ غيػػخ

كمفة ،كتتداكػ في إيخادىا ال تُ َعُّج سخقة ،بل إف الدخقة تكػف في السعاني السخرػصة (.)5

لػػع يقترػػخ حػػجيث الشقػػاد العػػخب القػػجامى عمػػى مفيػػػـ التشػػاص بػػل اىػػتع بػػو السحػػجثػف،

كمػػشيع دمحم مفتػػاح فػػي كتابػػو  -الػػحؼ حسػػل فػػي عشػانػػو لفطػػة التشػػاص سػػشة(1985ـ)( -تحميػػل

الخصػػاب الذػػعخؼ :اسػػتخاتيجية التشػػاص) ،حيػػث عػػخؼ التشػػاص بأنػػو "تعػػالق (الػػجخػؿ فػػي عالقػػة)
()6
أيزػ ػػا إلػػػى بع ػػس السف ػػاىيع األساسػ ػػية
نرػػػػص مػػػع نػػػز حػػػجث بكيفيػ ػػات مختمفػػػة"  ،كأشػ ػػار ً
كالسعارضػػة ،كالسعارضػػة الدػػاخخة ،كالد ػخقة ،كىػػحه السفػػاىيع مقتبد ػة مػػغ الثقافػػة الغخبيػػة ،كليػػا مػػا

يقابميا في الثقافة العخبية؛ مثل :السعارضة ،كالسشاقزة ،كالدخقة(.)7

كقػج خرػز عبػج هللا الغػحامي فر ًػال مػغ كتابػو (ثقافػة األسػئمة :مقػاالت فػي الشقػػج

كالشطخية) ،حيث تشاكؿ تصبيقات تشاصية في شعخ حسدة شحادة ،كفي حجيثة عغ التشاص أك ما
1

( ) ٌنظر :المبرد ،الكامل فً اللغة واألدب (مج /3ص/5 - 352/3- 332/3 - 333/3 - 332 /3 - 305 /3 - 253 /3 - 202
.)3573
2
( ) ٌنظر :ابن طباطبا ،عٌار الشعر (ص.)333
3
( ) ٌنظر :المرجع السابك ،ص .335 -333
4
( ) الجرجانً ،دالئل اإلعجاز (ص.)261
5
( ) ٌنظر :ابن األثٌر ،المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر (ج / 3ص.)525
6
( ) مفتاح ،تحلٌل الخطاب الشعري :استراتٌجٌة التناص (ص.)333
7
( ) ٌنظر :المرجع السابك ،ص.333 -333
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كمخكبا ىػ لب
كائشا حيا،
أسساه تجاخل الشرػص يقػؿ" :كلئغ كاف مفيػـ جدجية الشز ،ككػنو ً
ً
الفكخة فيسا قمشاه كنقػلو عغ نرػصية الشز؛ فإف ىحه الجدجية ال تقػـ عمى (عدؿ) الشز عغ
تسامػا
سياقاتو األدبية ،كالحىشيػة؛ كذلػظ ألف العسػل األدبػي يػجخل فػي شػجخة ندػب عخيقػة كمستػجة ً

مثل الكائغ البذخؼ ،فيػ ال يأتي مغ فخاغ كسا أنو ال يفزي إلى فخاغ .إنو نتاج أدبي لغػؼ لكل

ما سبقو مغ مػركث أدبي ،كىػ بحرة خربة تؤكؿ إلى نرػص تشتج عشو"(.)1

أما الشاقج سعيج يقصيغ فقػج اسػتعسل مرػصمح "التفاعػل الشرػي" فػي كتابػو (انفتػاح الػشز

"إف
الخكائػػي) مخادًفػا لسرػػصمح التشػػاص ،كفػػي إشػػار الحػػجيث عػػغ الػػشز كالتفاعػػل الشرػػي يقػػػؿّ :
ػسيشا ،أك
الػػشز يشػػتج ضػػسغ بشيػػة نرػػية سػػابقة ،فيػػػ يتعػػالق بيػػا ،كيتفاعػػل معيػػا تحػ ً
ػػيال ،أك تزػ ً

خخًقا ،كبسختمف األشكاؿ التي تتع بيا ىحه التفاعالت"(.)2

كعشػج االنتقػاؿ لكتػاب (القػػؿ الذػعخؼ) لػػخجاء عيػج نجػجه قػج اسػتفاض فػي الحػجيث عػغ
مرصمح التشاص ،كعخج عمى ما يعخؼ بالدخقات ،كالسعارضػات ،كأبػجػ أريػو فييسػا؛ حيػث قػاؿ:
"إف السفيػمات التخاثية حػؿ "السعارضة" كحػؿ "الدخقات" ترمبت رؤيتيا حػؿ "األصل" ،كعمى
"صاحب الفزل" ،كعمى "فزيمة الدػبق" ،كبعػجه تشتيػي ميسػة الشاقػج الت اخثػي ،بيشسػا يكػػف مفيػػـ

"التشاص" إنو حزػر لشرػص متعجدة ،مع الشطخ إلى تمظ الشرػص بحدبانيا مجاخالت نرية
كتحػالت فشية"(.)3

كيخمػ ػز الباح ػػث إل ػػى أف نقادن ػػا الع ػػخب السح ػػجثيغ كان ػػت لي ػػع جي ػػػد كبيػ ػخة ف ػػي تعخي ػػف

التشػػاص ،كىػػحا ال يخػػخج مػػغ إشػػار التػػأثخ بتعخيفػػات الشقػػاد الغ ػخبييغ أمثػػاؿ (كخيدػػتيفا ،،كبػػارت،
مشيج ػا
كجي ػخار كغيػػخىع) ،كقػػج اسػػتفادكا مشيػػا فػػي تذػػكيل آرائيػػع ،كعسم ػػا عمػػى تصػػػيخه؛ ليرػػبح
ً

ككذفيا في مقاربة الشرػص الذعخية.
ائيا،
ً
إجخ ً

ثانيا :مرادر التشاص في شعخ عمي فػدة
ا
ػكاال مختمف ػ ًة ،فقػػج يترػػل الػػشز األدبػػي بشرػػػص أدبيػػة أخػػخػ ،كىػػػ
يتخػػح التشػػاص أشػ ً

ػار ،كق ػػج يترػػل بحق ػػػؿ معخفيػػة غي ػػخ أدبيػػة؛ كال ػػجيغ ،أك التػػاريخ ،أك األس ػػصػرة ،أك
األكثػػخ انتذػ ًا
الفػلكمػػػر الذػػعبي؛ كمػػغ خػػالؿ الشطػػخ إلػػى اإلبػػجاع الذػػعخؼ الػػحؼ خمفػػو الذػػاعخ فقػػج ارتأيشػػا أف
نالمذ قزية التشاص بجراستشا ألعسالو الذعخية.

1

( ) الغذامً ،ثمافة األسئلة :مماالت فً النمد والنظرٌة (ص.)333
2
( ) ٌمطٌن ،انفتاح النص الروائً ،المركز (ص.)76
3
( ) عٌد ،المول الشعري منظورات معاصرة (ص .)350
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كقػػج اتخػػح التشػػاص فػػي شػػعخه عػػجة مخجعيػػات متشػعػػة ،كسػيتشاكؿ الباحػػث ىػػحه السخجعيػػات

في مكانيا كمػاقعيا في دكاكيشو الذعخية ،كمغ أىسيا:

 .1مرادر ديشية
يعتبخ السػركث الجيشي مغ أىع السرادر التي كضفيا الذعخاء السعاصخكف في خصابػاتيع
الذعخية؛ لتأثيخه الكبيخ في نفػس الكثيخ مغ الشاس؛ لسػا لػو مػغ مكان ٍػة كقجس ٍ
ػية ،كيؤكػج عمػى ذلػظ

ػجر سػخيا مػغ
عمي عذخؼ زايج بقػلو" :كاف التػخاث الػجيشي فػي كػل العرػػر كلػجػ كػل األمػع مر ًا

ػػر أدبيػة .كاألدب
مرادر اإللياـ الذػعخؼ ،حيػث يدػتسج مشػو الذػعخاء نسػاذج ،كمػضػػعات ،كص ًا

الع ػػالسي حف ػػل ب ػػالكثيخ م ػػغ األعس ػػاؿ األدبي ػػة العطيس ػػة الت ػػي يك ػػػف محػرى ػػا شخر ػػي ًة ديشيػ ػ ًة ،أك
مػضػعا ديشيا ،أك التي تأثخت بذكل أك آخخ بيحا التخاث الجيشي"(.)1
ً
كيعػ ّػخؼ التشػػاص الػػجيشي بأنػػو" :تػػجاخل نرػػػص ديشيػػة مختػػارة – عػػغ شخيػػق االقتبػػاس أك
التزسيغ مغ القخآف الكخيع ،أك الحجيث الذخيف ،أك الخصب ،أك األخبار الجيشية  -...مع الشز

غخضػػا فكخيػػا ،أك
األصػػمي لمقرػػيجة بحيػػث تشدػػجع ىػػحه الشرػػػص مػػع الدػػياؽ الذػػعخؼ ،كتػػؤدؼ ً
فشيا ،أك كمييسا معا"(.)2
كقػػج كضػػف الذػػعخاء الفمدػػصيشيػف التشػػاص الػػجيشي ف ػي أشػػعارىع عمػػى عػػجة أنسػػاط ،كػػاف
أكضحيا عمى نسصيغ ،ىسا :الشسط األكؿ :اقتباس آية قخآنية ،أك حجيث شخيف ،أك أثػخ ديشػي أك

ػمبا ،ييػػجؼ
يجابػػا ،أك سػ ً
عبػػارة ديشيػػة بػػارزة ،كالػػشسط الثػػاني :اقتبػػاس شخرػػية ديشيػػة بػػارزة كمػػؤثخة إ ً
الذعخاء مغ خالؿ تػضيفيا إسقاشيا عمى كاقعيع مغ خالؿ نرػصيع الذعخية.
كيعػج الذػػاعخ عمػػي فػػػدة مػػغ ضػػسغ الذػػعخاء الػػحيغ تفػػاعمػا مػػع التػخاث الػػجيشي ،كاسػػتميسو

اء كعسًقػا لتجخبتػو الذػعخية ،كمػغ التشاصػات
في كثيخ مغ نرػصو الذعخية؛ مسػا جعميػا أكثػخ إثػخ ً
الجيشية قػلو في قريجة "الخفاش"(:)3
"أشكػك لمخب

يا زوجة األب!"

وكخت األسصػانة العسياء مغ ججيج

تكف عغ قتمي بشيخان الػعيج
ل تعخف الخحسة ..ل ّ
يػم ،وأيام ،وعام ،ثع أعػام
ٌ
1

( ) زاٌد ،استدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً (ص.)53
2
( ) الزعبً ،التناص نظرٌاا وتطبٌمٌاا (ص.)55
3
( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)324
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وكل لحطة تريح بي :ىل مغ مديج؟
واحدختاه يا زمان الحخب والزخب

وحجك،
ليتظ كشت الخرع
َ

ولكغ دون زوجة األب!

يتشػػاص الذػػاعخ عمػػي فػػػدة فػػي األسػػصخ الذػػعخية الدػػابقة تشاصػا مػػع قػلػػو تعػػالى[ :يَو َوى َ
امت َ َ َ
د َوتَقُى ُل َه َل ِم َه َم ِزيو ]د ( ،)1حيػث إف الذػاعخ أدرؾ أف العػػدة تحتػاج إلػى
َل ِ
وَقُى ُل ِل َج َهىَّ َم َه ِل َ

مديػػج مػػغ الػقػػت الالمحػػجكد ،فذػػبييا بشػػار جيػػشع ذات سػػعة ال محػػجكدة ،كالتػػي تتػػػؽ إلػػى السديػػج

دكما ،كسا يصػؿ بو الدماف في العػدة إلى كششو.
ً

كيدػػتثسخ الذػػاعخ فػػي قرػػيجة "كادؼ الدػػيخ"( )2القػػيع الجالليػػة الػػاردة فػػي قرػػة يػسػػف -

عميو الدالـ  -عمى نحػ ما يتجمى في قػلو:
مغ أجل األخػة يا وادي الديخ

فخماني األخػة في قاع البئخ

غسخوني بيغ زوايا الشديان

لجغػني لجغة أفعى

التيار ،ولكغ الغجر
قاومت ّ
ضل كديل الدمغ الجارف ل يعخف معشى الخحسة
ّ

ى ػػحا قش ػػاع ت اخث ػػي؛ إذ تقش ػػع الذ ػػاعخ بذخر ػػية يػس ػػف  -عمي ػػو الد ػػالـ -؛ لي ػػػحي بذ ػػجة

السعاناة جخاء تخمػي إخػتػو عشػو ،كتخكػو فخيدػ ًة لطمػع السحتػل كبصذػو ،كمسػا يؤكػج مػخاده فػي بيػاف
عسق السعاناة التي عاشػيا الذػعب الفمدػصيشي السفػخدات التػي رافقػت قرػة البئػخ كيػسػف (البئػخ،
األفعى ،التيار ،الغجر) ،كىي مفخدات تجؿ عمى عطع حجع السعاناة.
 .2مرادر تاريخية
يعتبخ التاريخ أحج السكػنات األساسية لثقافة الفخد كالسجتسع ،إذ َي ُّ
دتسج مغ خاللو أحجاث
التاريخ ،ككقائعو ،كشخرػياتو التػي تسػشح الذػاعخ القػجرة عمػى استحزػارىا فػي قرػائجه الذػعخية؛

ليعسق تجخبتو الذعخية .فاألحجاث ،كالذخرػيات التاريخيػة ليػا جانػب داللػي يحتسػل سػسة التجػجد

1

( ( [ق.]50 :
2
( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)327
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عمى مخ العرػر السختمفػة ،فيػي ليدػت مجػخد أحػجاث ،أك شخرػيات تشحرػخ فػي كقػت مح ٍ
ػجد،

أك ىيئة بعيشيا.

كُيعػ ّػخؼ التش ػػاص الت ػػاريخي بأن ػػو" :ت ػػجاخل نرػػػص تاريخي ػػة مخت ػػارة كمشتق ػػاة م ػػع ال ػػشز
األصػػمي لمقرػػيجة تبػػجك مشاسػػبة كمشدػػجسة لػػجػ الذػػاعخ مػػع الدػػياؽ الذػػعخؼ أك الحػػجث الذػػعخؼ

غخضا فكخيا ،أك فشيا ،أك كمييسا معا"(.)1
الحؼ يخصجه ،كيدخده ،كيؤدؼ ً

كتعتبخ السػادة التاريخيػة مػغ أكثػخ السرػادر التػي يدػتقي مشيػا الذػعخاء صػػرىع؛ فجػاءت

اإلشػػارات التاريخيػػة بذػػكل كاضػػح فػػي كثيػػخ مػػغ قرػػائج الذػػاعخ عمػػي فػػػدة؛ كلػػحا فقػػج ركػػد عمػػى
األحجاث كالذخريات التاريخية؛ كذلظ مثػل شخرػية بػالؿ الحبذػي ،ككميػػبتخا ،كدالؿ السغخبػي،

كجيفػػا ار ،ككثيػػخ مػػغ الذخرػػيات األخػػخػ التػػي عاشػػت فػػي يػػػ ٍـ مػػا تجخبػػة بػػشفذ التجخبػػة التػػي
عايذيا الذاعخ.

كنالحع تػضيفو ألحج شخريات التاريخ اإلسالمي ،كىػ شخرية "بالؿ الحبذي" فيقػؿ

في قريجة "بالؿ الحبذي"(:)2

بالل
بالل يا ْ
الدنج،
ماذا وراء لعشة
ِ

ولعشة الدػط،

الحبال؟
ولعشة
ْ

ماذا وقج عزظ ناب الجػع
بالل يا بالل

واستدمع فيظ شار الجدج؟

ماذا عميظ لػ دخمت في الحػار ،واستخحت لألبج؟
أحج..
 ْأحج..
ْ -

أحج..
 ْػار لقرػػة الرػػحابي الجميػػل بػػالؿ الحبذػػي
يتزػػح فػػي األسػػصخ الذػػعخية الدػػابقة استحزػ ًا

رمد لمرسػد ،كالتحجؼ ،كالثبات عمػى السبػجأ؛ فجعػل مػغ
– رضي هللا عشو  -الشزالية باعتبارىا ًا
1

( ) الزعبً ،التناص نظرٌاا وتطبٌمٌاا (ص.)50 - 37
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)354 - 353
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ػادال مػضػػػعيا لمذػػعب الفمدػػصيشي السقػػاكـ الثابػػت عمػػى مػاقفػػو كمبادئػػو فػػي كجػػو
شخرػػيتو معػ ً
السحتل الغاصب؛ كذلظ لتحخيخ أرضو مغ غصخسة السحتل كجبخكتو ميسا شػاؿ الدمػاف ،كتسػادػ

شغيانو.
كنالحػػع كػػحلظ تػضيػػف إحػػجػ الذخرػػيات الفمدػػصيشية التػػي قاكمػػت السحتػػل اإلسػخائيمي،

كىي شخرية "دالؿ السغخبي" فيقػؿ في قريجة "مصمػب رأسي"(:)1
دلل السغخبي:

فانترب ضسيخ الذيجاء يحاورىع:

 لسغ الحدن األزرق؟
 -لجلل.

 والفخح األزرق؟
 -لجلل.

 والبحخ الستػسط؟
 -لجلل.

يدتحزخ الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة شخرية "دالؿ السغخبػي" ىػحه الذخرػية

ػييجة ،كضمػت عمػى
الفمدصيشية السشاضمة التي ضحت بجميا مغ أجل كششيػا فمدػصيغ؛ فدػقصت ش ً
مخ العرػر السميسة لمسخأة الفمدصيشية في البحؿ ،كالعصاء ،كالتزحية ،كالذجاعة ،كالفجاء.
ككحلظ استجعى الذاعخ شخرػية (كميػػبت اخ) السمكػة الخامدػة لسرػخ فػي قرػيجة "قرػائج

للرض"( )2التي يقػؿ فييا:
أيا كميػبتخا..

وقيرخ
بعيشيّ روما
ْ
وفي راحتي دواويغ كدخى

وتاج األعاجع والرػلجان
وأحالم كبخى

ُيسشػػي الذػػاعخ عمػػي فػػػدة فػػي األبيػػات الدػػابقة الػػشفذ بعػػػدة األمجػػاد ،كالييبػػة ،كالييسشػػة
للمػػة العخبيػػة ،حيػػث يػػحكخنا ىشػػا بتػػاريخ امػخأة كانػػت ليػػا الكمسػػة األكلػػى ،كاليػػج الصػػلى عمػػى دكؿ
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)362
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)35
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كحزارات عاصختيا ،حيث كجج ضالتو في قرة ممكة مرخ كميػػبت اخ؛ الستحزػارىا عبػخ المغػة

أيزا دكرىػا فػي
الذعخية في زمانو الحؼ يعير فيو ،حيث فقجت األمة كل مرادر الييبة كفقجت ً
مراؼ الرجارة.
ػارًة
كلػػع يتجاىػػل الذػػاعخ الحػػجث التػػاريخي؛ كذلػػظ إلسػػقاشو عمػػى الػاقػػع الفمدػػصيشي مجػ ا
لمذعخاء الفمدصيشييغ الحيغ سايخكا ىحا الشيج ،كمغ أمثمة ذلظ تػضيفو لسا حجث مػغ إبػادة ماليػيغ
اليشػػػد الحسػػخ الدػػكاف األصػػمييغ ألمخيكػػا ،حيػػث تػػع القزػػاء عمػػييع بػػأفطع عسميػػات اإلبػػادة فػػي
التاريخ ،كأبذع األساليب كالصخؽ الػحذية ،فيقػؿ في قريجة "اليشػد الحسخ"(:)1

شػكا
رمادا أو ا
لع نغخس في رحع األرض ا
لع نغخس في رحع األرض سػى دمشا والحب الجافق والعخق اليػمي
وبعس الرمػات

كيف إ اذا نبتػا في صجر الغابات

كيف انيسخوا كديػل الشار؟
مغ أيغ إ اذا جاءوا..

حتى سجوا المقسة عشا والصخقات؟!

يدتحز ػػخ الذ ػػاعخ ف ػػي تم ػػظ األبي ػػات ح ػػجث "إب ػػادة اليش ػػػد الحس ػػخ" عم ػػى ي ػػج األمخيك ػػاف
البػػيس ،حتػػى كصػػل بيػػع األم ػػخ إلػػى التبػػاىي بيػػحه الػحذ ػػية ،كالجمػيػػة ،فيػضػػف الذػػاعخ ى ػػحا

الحجث السؤلع؛ ألنو يذعخ بالسعاناة كالطمع الحؼ حجث لميشػد الحسػخ ،كالػاقػع السخيػخ الػحؼ عاشػو
الذ ػػاعخ كش ػػعبو عم ػػى ي ػػج االح ػػتالؿ الر ػػييػني الغاص ػػب م ػػغ مج ػػازر ،كتخخي ػػب ،كى ػػجـ ،كقت ػػل

لمفمدصيشييغ يذبو ذلظ.

 .3مرادر أدبية
التػخاث األدبػي جػدٌء ال يتجػ أد مػغ التػخاث التػػاريخي ألؼ أمػة مػغ األمػػع ،فقػج كجػج الذػػعخاء
ػادة خر ػػب ًة تحس ػػل شاق ػػات ىائم ػػة تد ػػيع ف ػػي إثػ ػخاء القر ػػيجة
السعاص ػػخكف ف ػػي التػ ػخاث األدب ػػي م ػ ً
السعاصخة بالجالالت كالسعاني العسيقة؛ فاستفادكا مشو في خصاباتيع الذعخية.

ٍ
شاعخ ،فػال يدػتصيع أح ٌػج
كيخػ صالح عبج الربػر أف التخاث الذعخؼ يديصخ عمى أؼ
ممكػا لػو قػج ىزػسو عقمػو ،كاسػتصاع مػغ خاللػو
االستغشاء عشو؛ حتى يفيع تخاثو ،كيتقشو؛ فيرػبح ً

1

( ) المصدر السابك  ،ص.252
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الػصػػػؿ إلػػى أسػػمػبو الخػػاص ،كبالتػػالي يػػتسكغ الذػػاعخ فػػي ىػػحا السدػػتػػ أف يتجػػاكز الت ػخاث،
ججيجا ،ثع يخخج إلى باحة التجخبة الػاسعة(.)1
كيزيف إليو ً

ػعخ أك
كُيعػخؼ التشػاص األدبػي بأنػػو" :تػجاخل نرػػص أدبيػة مختػػارة  -قجيسػة كحجيثػة ،شػ ًا
ػخ -مػػع الػػشز الذػػعخؼ األصػػمي ،بحيػػث تكػػػف مشدػػجسة ،كمػضفػػة ،كدالػػة قػػجر اإلمكػػاف عمػػى
نثػ ًا
الفكخة التي يصخحيا الذاعخ ،أك الحالة التي يجدجىا ،كيقجميا في شعخه"(.)2
حافال بالتشاص األدبي ،حيث اسػتجعى الكثيػخ مػغ الخمػػز
كالقارغ لذعخ عمي فػدة يججه ً

األدبيػة ،كالسػاقػف ،كالذخرػػيات ،كذلػظ مػغ خػػالؿ تزػسيغ الشرػػص األدبيػػة فػي شػعخه ،كسػػيتع
عخض بعس األمثمة التي تجؿ عمى تشاص الذاعخ مع أقػاؿ غيخه مغ الذعخاء.
ػخ
كػػاف لذخرػػية امػػخغ القػػيذ ،كالػػحؼ ُيعػ ُّػج مػػغ أكائػػل الذػػعخاء الجػػاىمييغ الػػحيغ تخك ػػا أثػ ًا
كاضػ ًػحا عشػػج كثي ػ ٍػخ مػػغ الذػػعخاء ال ػػحيغ جػػاءكا بعػػجه ،حي ػػث حػػاكلػا االسػػتفادة مشي ػػا فػػي تج ػػاربيع

احجة مػغ الذخرػيات التػي اسػتميسيا
الذعخية ،كتسثل شخرية امخغ القيذ في بعجىا اإلنداني ك ً
الذعخاء الفمدصيشيػف في خصابيع الذعخؼ؛ لمتعبيخ عغ مأساتيع كمعاناتيع.

ػاء عمػػى مػػا سػػبق ،فقػػج اسػػتفاد الذػػاعخ مػػغ تجخبػػة امػػخغ القػػيذ الذػػعخية مػػغ خػػالؿ
كبشػ ً
التشػػاص معي ػا؛ ليعب ػػخ مػػغ خاللي ػػا عػػغ تجخبت ػػو الذػػعػرية كذل ػػظ مػػغ خ ػػالؿ اإلحدػػاس بالغخب ػػة،
كالػحجة ،كالبعج عغ كششو ،كيتزح ذلظ بسا كرد في قريجة "باؽ أنا ..كالسػت في يجؼ!"(:)3
آه يا "قشيخ" ،يا حبي الكبيخ
ِ
آه ،إني ابشظ السغجور ،لكغ لغ أبالي
و" ِق َفا ِ
نبظ" ..عمى األشالل ليدت شيستي
والغجر والشديان ليدت مغ خرالي

نالحع أف الذاعخ يتشاص في السقصع الدابق مع مقجمة امخغ القيذ الصممية في معمقتػو

التي قاؿ فييا:

ِب ِد ْـق ِط ِّ
الم َـػى َبيــْ َغ الج ُخـػل َف َح ْـػ َم ِل

ِ
ِ ِ ِ ى ِ
ومْش ِد ِل
قـ َفـا َن ْـبـظ م ْـغ ذ ْك َـخ َحـبـيب َ

()4

يتشػػاص الذػػاعخ ىشػػا مػػع بيػػت امػػخغ القػػيذ مػػغ حيػػث األلفػػاظ مػػع اخػػتالؼ فػػي السعشػػى،

فكال الذاعخيغ قج عاش حالة نفدية متعبة؛ لحا اسػتعار التخكيػب "قفػا نبػظ ،"..كذلػظ لمجاللػة عمػى
1

( ) ٌنظر :عبد الصبور ،لراءة جدٌدة لشعرنا المدٌم (ص.)33
2
( ) الزعبً ،التناص نظرٌاا وتطبٌمٌاا (ص.)30
3
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)305
4
( ) دٌوان امرؤ المٌس (ص.)73
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حب ػا كشػػػًقا
الحػػدف كاأللػػع الػػحؼ يعيذػػو الذػػاعخ نتيجػػة بعػػجه عػػغ قخيتػػو قشيػػخ ،حتػػى أنػػو كػػاف أشػػج ً
كحشيشػا إلػػى قخيتػػو ،فيػػػ عمػػى اسػػتعجاد أف يمقػػي بشفدػػو كركحػػو فػػي ميػػاكؼ الػػخدػ مػػغ أجػػل العػػػدة
ً
إلييا ،فأصبح الػقػؼ كالبكاء عمى األشالؿ مغ الذيع التي تَ ُس ُّجيا شبيعتػو ،كلػيذ كػامخغ القػيذ
ػاكشا لمخجػػع إلػى مػششػو
الحؼ شمب مغ األصحاب الػقػؼ كالبكاء عمػى الػجيار دكف أف يحػخؾ س ً
رغع األىػاؿ كالرعاب.

كقج تأثخ الذاعخ عمي فػدة بالتجخبة الذعخية لمذاعخ الجاىمي "شخفة بػغ العبػج البكػخؼ"،

ػغيخ؛ فطمسػػو أعسامػػو ،كىزػػسػا حقػػو كحػػق أمػػو ،فذػػكا مػػغ قدػػػة األحبػػة
حيػػث مػػات أبػػػه كىػػػ صػ ٌ
غيخ الدمػاف ،فمػع يجػج لشفدػو مػال ًذا إال أف يتأسػى بذخرػية شخفػة بػغ
كاإلخػة ،كتََب ُّجؿ األحػاؿ ،كتَ ّ

العبج مغ حيث األحجاث التي أحاشت بو ،كيتزح ذلظ جميا مغ عشػاف قريجتو "السشبػذ"( )1التػي

قاؿ فييا:

الجسيل
واألصجقاء ناكخو
ْ
ىسي
يصخبيع ّ
ِ
فآه يا زماني البخيل
َ
عسي؟)
(مالي أراني وابغ ّ

يخػ الباحث الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة قج كضف بيت الذاعخ شخفة بػغ العبػج

عسي؟) ،فيقػؿ:
البكخؼ ،فاستقصع صجر البيت
ً
مػضفا إياه في نرو (مالي أراني كابغ ّ
()2
متــــى ْأد ُن مشــــو يشـــأَ عــّشي ويبعج
عسي مالِ اكــــــا
فسالي أرانــــي و َ
ابغ ّ

كيتزح مغ البيت الدابق مجػ جحػد قػمو كلنكارىع فزمو ،فيػ يحاكؿ التقخب مغ ابغ

عسو كمشحو حبو كمػدتو لكشو يبتعج عشو.

كسا يدتحزخ الذػاعخ نرػا أدبيػا فػي إحػجػ قرػائجه لبيػت آخػخ لمذػاعخ شخفػة ،فيكثػف

عمػي فػػػدة دالالت حيػاة االغتػخاب ،كالػحػجة ،كاالنفػخاد ،كالفقػخ التػػي عاشػيا بعػػج الشكبػة مػػغ خػػالؿ
تشاصو مع شخرية شخفة ،فيقػؿ في قريجة "بالؿ الحبذي"(:)3
أِ
دت إفخاد البعيخ ..ما راجعشي أحج
ُفخ ُ
أِ
دت إفخاد البعيخ ..ما كّمسشي أحج
ُفخ ُ
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)373
2
( ) دٌوان طرفة بن العبد (ص.)27
3
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)355
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أِ
دت إفخاد البعيخ ..ما صافحشي أحج
ُفخ ُ
ىا أنحا تمفحشي الخمزاء

ىا أنحا يحفخ سػشكع عمى جمجي أخاديج مغ البكاء

ىا أنحا أشتاق لجخعة ماء

لكششي ألتفت بالرست ،أعاشخ اَل َجَم ْج:

أحج..

أحج..
أحج..

لقج تػحج الذاعخ مػع مزػسػف أبيػات شخفػة بػغ العبػج عشػجما تخك ُػو أى ُػل بيت ِػو كميػع فعػاش
فػػي عدلػػة عػػغ مجتسعػػو ،كسػػا يعػػدؿ الجسػػل األجػػخب عػػغ الجسػػاؿ الدػػميسة؛ حتػػى ال يشتقػػل إلييػػا

الجخب مشو ،فيقػؿ شخفة بغ العبج:

الس َعب ِـج
وأُ ْف ِـخ ُ
الب ْ
دت ِإ ْف َـخَاد َ
عي ِـخ ُ

أن َتحامتشي الع ِذيخُة ُّ
كميا
ِإَلـى ْ
َ
َ

()1

قشاعػا شػعخًيا ليدػقصو
لع يجج الذاعخ عمي فػدة ًا
خيخ مػغ أنسػػذج بػالؿ الحبذػي؛ ليجعمػو ً
عمػػى شخرػػية الذػػاعخ الجػػاىمي شخفػػة بػػغ العبػػج ال ػحؼ تعػػخض لإلبعػػاد كالشفػػي ،فاسػػتخجـ تعبيػػخ
شخفػة بػػغ العبػػج "أفػػخدت إفػخاد البعيػػخ" ،كيتحػجث برػػػت الذخرػػية الذػػعخية عمػػى لدػػاف شخرػػية
عبخ بيا عغ مرابو الذخري.
بالؿ الحبذي ،كالتي ّ

 .4مرادر شعبية
قػج أجسػػع األدبػػاء كالشقػػاد عمػى أىسيػػة تػضيػػف األدب الذػػعبي فػي العسػػل اإلبػػجاعي ،كيػػخػ
شػخيف كشاعشػة أف األدب الذػعبي "مجسػعػة الخمػػز الشاتجػة عػغ الجػدء الذػعبي مػغ ثقافػة األمػػة،

كىػ نتاج عفػؼ جساعي يعبخ عغ شعػر أبشاء الذعب ،كعػػاشفيع ،كحاجػاتيع كضػسائخىع بذػكل

عػ ػػاـ ،كيشتقػ ػػل مػ ػػغ جيػ ػػل إلػ ػػى جيػ ػػل بذػ ػػكل عفػ ػػػؼ مذػ ػػافية ،أك عػ ػػغ شخيػ ػػق التقميػ ػػج كالسحاكػ ػػاة

كالسالحطة"(.)2

طػا عمػػى
ػامال محاف ً
كتكسػػغ أىسيػػة تػضيػػف األدب الذػػعبي فػػي الذػػعخ الفمدػػصيشي ،بأنػػو عػ ً

الت ػخاث الفمد ػػصيشي ،كاليػي ػػة الفمد ػػصيشية ض ػػج محػػاكالت الصس ػػذ كالدػػخقة الت ػػي يسارس ػػيا السحت ػػل

1

( ) دٌوان طرفة بن العبد (ص.)23
2
( ) كناعنة ،دور التراث الشعبً فً تعزٌز الهوٌة (ص.)33
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الغاصػػب؛ ليشفػػي عػػغ الذػػعب الفمدػػصيشي مقػماتػػو الحزػػارية كاإلندػػانية ،باإلضػػافة لػػحلظ يعكػػذ
ىسػـ الذعب ،كآمالو ،كآالمو ،كتصمعاتو بجكف قيػد.

كق ػػج اى ػػتع كثي ػػخ م ػػغ الذ ػػعخاء الفمد ػػصيشييغ بالتفاع ػػل م ػػع التػ ػخاث الذ ػػعبي ،كتػضيف ػػو ف ػػي

شعخىع ،كمشيع الذاعخ عمي فػدة الحؼ تأثخ بالتخاث الذعبي فقج استحزخ في أشعاره العجيج مػغ

الحكايات ،كالقرز الذػعبية ،ىػحا باإلضػافة إلػى أنػو عسػج إلػى نقػل عػجد مػغ األغػاني الذػعبية،
باإلضافة لمحكع كاألمثاؿ الذعبية؛ ليعبخ مغ خاللو عغ ىسػـ شعبو ،كآالمو ،كآمالو.
كيسكغ حرخ أشكاؿ تػضيف التخاث الذعبي في شعخ عمػي فػػدة فػي عػجة أشػكاؿ مشيػا:
تػضيف الحكايات الذعبية ،كاألغاني ،كالحكع ،كاألمثاؿ الذعبية.

أ .الحكايات الذعبية
األميػػة
تُعػ ُّػج الحكايػػة الذػػعبية عشرػ ًا
ػخ مػػغ عشاصػػخ الثقافػػة العامػػة ،خاصػػة عشػػجما تدػػيصخ ّ
عمى السجتسعات ،فتربح الحكاية ندًقا يغمب عمى معطع شبقات السجتسع ،يتشاقمػنيا فيسا بيشيع،
كيشقمػنيا إلى السجتسعات السجاكرة ،كالحكاية الذعبية ،كىػي "قرػة يشدػجيا الخيػاؿ الذػعبي حػػؿ

حػػجث ميػػع ،كأف ىػػحه القرػػة يدػػتستع الذػػعب بخكايتيػػا ،كاالسػػتساع إلييػػا إلػػى درجػػة أنػػو يدػػتقبميا
جيال بعج جيل عغ شخيق الخكاية الذفػية"(.)1
ً

كقػج كضػف الذػاعخ عمػي فػػػدة الحكايػات الذػعبية فػي قرػػائجه ،كيتزػح ذلػظ فػي قرػػيجة

"فمدصيشي كحج الديف"( )2فيقػؿ:
فمدصيشي..

األشيب
وججي كان يخكب ُميخه
ّ
ْ
يجػب األرض واألشجار والدرعا

يتعب
ويبدع لمثخى السجبػل بالشػ ِار ..ل ْ
وعشج الميل يجسع حػلو القخي ْة
السػسع
فيدأليع عغ األمصار و
ْ
وعغ مدتقبل األشفال في القخية

(أدىع)
شاعغ في الدغ عغ (َن ْع َد ْو) وعغ
ويحكي
ٌ
ْ
وعغ أنثى أحبت عبجىا األسسخ

()3

1

( ) إبراهٌم ،أشكال التعبٌر فً األدب الشعبً (ص.)337
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)6
3
( ) نعسه وأدهم :لصة حُبّ فً الصعٌد المصري .
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جػج) و (األعػر)
جػج) عغ (مأ َ
وعغ (يأ َ
فتجىر حػلو القخية

()1

تتزح في األسصخ الذعخية الدابقة مالمح الحياة الذعبية التي عاشيا الذاعخ في قخيتو

"قشيػخ" ،كيطيػػخ ذلػػظ جميػا حػػيغ يدتحزػػخ الذػػاعخ تجسػػع أىػػل القخيػػة فػػي ديػػاف جػػجه ،يتدػػامخكف
كيدػػتسعػف مػػغ جػػجه إلػػى القرػػز الذػػعبية؛ كقرػػة نعدػػو كأدىػػع ،كقرػػة يػػأجػج كمػػأجػج؛ كىػػػ

متدائال عغ األمصار ،كمػسػع الحرػاد ،كعػغ السدػتقبل السشطػػر لمقخيػة .كتػضيػف مثػل
يحاكرىع
ً
ىحه القرز الذعبية يديع في تخسيخ اليػية الفمدصيشية في نفذ القارغ.

ب .األغاني الذعبية
يعتبخ الذػاعخ عمػي فػػدة مػغ الذػعخاء الػحيغ اىتسػػا باألغشيػة الذػعبية ،فاشػتسمت قرػائجه
أغاف ٍ
ٍ
شعبية بالميجة الفمدصيشية الجارجة ،كىي ٍ
عمى عجة ٍ
حية مغ كاقع السجتسػع الفمدػصيشي
أغاف

التي تعبخ عغ ىسػمو ،كمػاقفو الشزالية ضج السحتل ،كىي تتػيح لمذػعخاء التعبيػخ عػغ عػػاشفيع
كأحاسيديع كأفكارىع.
كأغانيشػا الذػػعبية الفمدػصيشية كثيػخة كمتشػعػة؛ فسشيػػا العتابػا ،كالجلعػنػػة ،كالجبكػة ،كالسيجانػػا
كغيخىػػا مػػغ األغػػاني التػػي تستػػاز بميجتيػػا العاميػػة ،كجسميػػا القرػػيخة ،كجاذبيتيػػا اإليقاعيػػة التػػي

ابتجعيا الفمدصيشيػف عمى مجػ أزماف متعاقبة ،كانتقمت مغ جيل إلى آخخ لترل إليشا.

ٍ
بذكل ٍ
بارز في الجيػاف األكؿ "فمدصيشي كحج الديف"( )2الحؼ يذكل األكثخ
كيتزح ذلظ
تػضيف ػا لسقػػاشع متعػػجدة مػػغ األغػػاني الذػػعبية الفمدػػصيشية التػػي تُغشػػى فػػي السشاسػػبات السختمفػػة؛
ً
بيجؼ تقخيب القريجة مغ الستمقي (الفمدػصيشي خاصػة) مثمسػا أنيػا تعيػج الحيػاة إلػى تمػظ السقػاشع
بػضػػعيا فػػي سػػياؽ شػػعخؼ متجػ ّػجد ،كك ػحلظ تزػػفي عمػػى القرػػيجة مالمػػح كششيػػة ،كتبػػخز عسػػق
االنتساء ،كىػ ما تيجؼ إليو القرائج عامة(.)3
كمػػغ الشسػػاذج التػػي تػػجؿ عمػػى تػضيػػف الذػػاعخ للغشيػػة الذػػعبية فػػي قرػػائجه مػػا كرد فػػي
قريجة "فمدصيشي كحج الديف"(:)4
فمدصيشي

وأختي تعخف الحارات في " قّشيخ" مح كانت

1

( ( ٌأجوج ومأجوج ورد ذكرهما فً المران الكرٌم ،واألعور هو األعور الدجال.
2
( ( ورد الشعر الشعبً الفلسطٌنً فً الدٌوان األول فً الصفحات التالٌة.)300 ، 57 ، 33 ، 27 ، 26 ، 35 ، 33 ، 30( :
3
( ( ٌنظر :عبٌد هللا ،علً فودة فلسطٌنً كحد السٌف (ص.)56
4
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)30 - 7
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وتعخف أن والجىا

مديح القخية الدسخاء قج كانا

......

وتعخف أنو قج شار شػاقا لمتخاب – كدكة السحخ ِ
اث–
رفخف ثع رفخف وانصػى لألرض قخبانا:

"مات والسشداس في إيجه
ْ
والبقخ تشعى عميو
غخبل
كخبل ياما
ْ
ياما ْ
التبغ عميو"
ىال ْ
ياما ْ

قػػج كرد فػػي األسػػصخ الذػػعخية الدػػابقة األغشيػػة الذػػعبية عمػػى لدػػاف األخػػت ،كىػػي تتػػحكخ
األب ال اخحػػل؛ فالر ػػػرة ىشػػا تسث ػػل صػػػرة األب السػ ػختبط بأرضػػو (الف ػػالح الفمدػػصيشي) ،كالذ ػػاعخ
يدتحكخ ىحه الرػرة التي ال تغيػب عػغ كججانػو ،كيدترػحب معيػا األغػاني الذػعبية التػي كانػت

خدد أثشاء عسل الفالحيغ في أرضيع.
تُ ّ
كمػػغ الشسػػاذج الذػػعخية التػػي تجمػػت فييػػا األغشيػػة الذػػعبية مػػا كرد فػػي قرػػيجة "أغشيػػة

لمزفة الغخبية"(:)1

بالخبى
ومعاصخ الديتػن تحمع ُّ

والسيجشا تخوي الدػاقي والدكػن:

ليع
"أنا ل ْك ُت ْب سالمي وابعث ْ
ليع
صجا
وىسػم قمبي ل بعث ْ
ْ

ليع
لػ ان الصيخ يفيع ل بعث ْ
عذان يكػن سخيع في رد الجػاب"
ػثال بالز ػػفة
يب ػػيغ الذ ػػاعخ ف ػػي األبي ػػات الد ػػابقة ىيام ػػو ،كص ػػبابتو ،كعذ ػػقو لػشش ػػو متس ػ ً

الغخبية ،فيزسشيا أبياتًا مغ الذعخ الذعبي عمى ىيئة مػاؿ ،كىػ كالـ المذ قمبو فخخج مػغ فيػو
ػخ عػػغ كجػػجه كصػػبابتو ،حيػػث بػػجأ بػػحكخ نػػػع مػػغ أن ػػاع الغشػػاء الذػػعبي (السيجانػػا) ،كتالىػػا
معبػ ًا
بكمسات السػاؿ الذعبي الديل البديط الحؼ ُيخدد عمى ألدشة أبشاء الذعب الفمدصيشي.

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)26

68

ت .الحكع واألمثال
تعػج الحكػػع كاألمثػػاؿ الذػػعبية ارفػ ًػجا مػػغ ركافػػج التػخاث الذػػعبي ،حيػػث تُعبػػخ عػػغ شخرػػية
ػخ لػجػ
اىتسامػا كبي ًا
األمة ،كأحالميا ،كىسػميا ،كثقافتيا ،كعاداتيا ،كتقاليػجىا اليػميػة؛ لػحلظ لقيػت
ً
الذعخاء السعاصخيغ.

كيعػػخؼ السثػػل الذػػعبي بأنػػو "قػػػؿ يػ ِخُد أكًال لدػ ٍ
ػبب ،ثػػع يتعػػجاه إلػػى أشػػباىو؛ فيدػػتعسل فييػػا
َ
()1
ذائع ػا عمػػى كجػػو تذػػبيييا بػػالسػرد األكؿ"  .كيذػػتسل السثػػل الذػػعبي عمػػى مجسػعػػة مػػغ
ػائعا ً
شػ ً
الخرائز؛ كاإليجاز ،كجساؿ البالغة ،كركعػة األسػمػب؛ كيزػع كػحلظ خالصػة التجخبػة ،كالتػي
تسثل زبجة الخبخة كالسعخفة.

كقػػج كرد ىػػحا السرػػجر مػػغ مرػػادر الت ػخاث الذػػعبي عشػػج الذػػاعخ عمػػي فػػػدة الػػحؼ قػػاـ
ػخ مػػغ معانيػػو ،كمػػغ ذلػػظ قػلػػو فػػي قرػػيجة "سػػفخ السػػػت
بتػضيفيػػا فػػي شػػعخه ،كاسػػتسج مشيػػا كثيػ ًا
كالجـ"(:)2
خبخ الفقخاء:

كان الخبيع والذتاء

(والربخ مفتاح الفخج)

والسػت والذقاء

(والربخ مفتاح الفخج)

عل الدساء..
ّ

لقػػج استحزػػخ الذػػاعخ فػػي السقصػػع الدػػابق الحكسػػة القائم ػة" :الرػػبخ مفتػػاح الفػػخج"()3؛
لمجالل ػػة عمػػػى أف الر ػػبخ كالجمػػػج ى ػػػ الحػ ػػل الػحيػػػج كاألمث ػػل ألبشػػػاء الذ ػػعب الفمدػ ػػصيشي الفق ػ ػخاء

ػيال بعػػج
السحػػخكميغ ،الػػحيغ أذاقيػػع السحتػػل الػػحؿ ،كالي ػػاف ،كأصػػشاؼ العمقػػع عمػػى مػػخ األزمػػاف جػ ً
تاركػا السجػػاؿ فػػي نيايػػة مقصعػػو الذػػعخؼ أف يقخعػػا أبػػاب الدػػساء بػػأدعيتيع كأمػػانييع؛ لعػػل
جيػلً ،
هللا يخمريع مسا ابتالىع بو.

كمغ األمثمة كحلظ عمى تػضيف األمثػاؿ الذػعبية تػضيفػو لمسثػل الجػاىمي القائػل" :اخػتمط
الحابل بالشابل"( )4في قريجة "غدالف الرحخاء"(:)1
1

( ) الٌُوسً ،زهر األكم فً األمثال والحكم (ج /3ص.)33
2
( ) فودة  ،األعمال الشعرٌة (ص.)45
3
( ) مبٌض ،األمثال الشعبٌة (ص.)363
4
( ) العسكري ،كتاب جمهرة األمثال (ج /3ص)330
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في السقيى

يختمط الحابل بالشابل ..تختمط األصػات

يختمط األحياء مع األمػات

ىا ىع صحبي في السقيى

ىا ىع يمت ّفػن عمى شاولة الدىخ

وفي خاشخىع بعس الحدشاوات

اسػػتصاع الذػػاعخ أف يػضػػف السثػػل القائػػل "اخػػتمط الحابػػل بالشابػػل" ،حيػػث كػػاف الػصػػف

اء أص ػػات أصػػحابو ،أك
فعػ ًػال يػػجؿ عمػػى اخػػتالط كػػل األشػػياء السحيصػػة بػػو بعزػػيا ب ػبعس ،س ػػ ً
تػػحكخىع للحيػػاء كاألمػػات ،أك حتػػى مػػا يفكػػخكف بػػو ،ناىيػػظ عػػغ اخػػتالط شمبػػاتيع داخػػل السقيػػى،
كالتػػي فدػػخىا بإتقػػاف ،كربصيػػا بػػاختالؼ أح ػػاؿ األمػػة اإلسػػالمية كتذػػخذميا؛ كىػػحا الػػحؼ أدػ إلػػى

بقائيا تحت أنيغ الػجع ،كلييب األكضاع الكارثية التي تعيذيا األمة بذتى أصقاعيا.

كالسثل الذعبي يخكػد عمػى ضػخكرة اسػتثسار الفػخص كعػجـ إىػجارىا ،كيتجمػى ذلػظ السعشػى

في قريجة "الغيػـ"( )2التي يقػؿ فييا:

يػما
سأذكخ أن ضي افا ما أشل بخأسو ا

"أخيخ جاءني ضي افا"
اا
وكان الباب مذقػاقا..
أرى عيشي تبتدسان ،أجفل
فاستجار وما تكمع...

... ...

"الكدعي"
نجمت نجامة
ُ
ُ ّ
حجخ!
آه ..ليتشي ُ
الك َد ِػعي"( )3كاص ًػفا مػغ خاللػو الشػجـ الذػجيج الػحؼ
كضف الذاعخ ىحا السثػل "ن ِػجمت نجامػة
َ ْ ُ ََ َ َ ُ ّ
لح ػػق بأبش ػػاء الذ ػػعب الفمد ػػصيشي  -م ػػغ كجيػ ػو نطػ ػخه -عم ػػى م ػػا ف ػػاتيع م ػػغ ف ػػخص ال ػػتخمز م ػػغ
االحتالؿ كلػ عمى أجداء مغ أرضيع بعػج أف رفزػػا القػ اخرات التػي تسػشحيع االسػتقالؿ عمػى جػدء

مشيا؛ فشجمػا عمى ضياع ىحه الفخص كسا نجـ الكدعي عمى كدخ قػسو دكف التأني كالتحقق مػغ
إصابتو لميجؼ مغ عجمو.
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)543
2
( ) المصدر السابك ،ص.534 -532
3
( ) العسكري ،كتاب جمهرة األمثال (ج /3ص.)532
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ٍ
كػسيمة إلثخاء نرو الذعخؼ ،كيطيخ
كيػاصل الذاعخ تػضيفو للمثاؿ الذعبية في شعخه

ذلظ جميا في قريجتو "الجػاد العاشق"(:)1

ضيعت المبغ)
ولكغ ل تقػلي اآلن لي (في الريف
ْ
()2
تػضيفػ ػا مشاس ػ ًػبا لس ػػغ
ضػ ػي ْع ِت المػ ػ َب َغ"
ً
ف َ
يػضػػف الذ ػػاعخ السث ػػل العخب ػػي الذ ػػييخ "الر ػ ْي َ
ضيعػا الفخص الدانحة ،فمع يدتغمػىا عمى الػجو األمثل ،كباتػا يدتججكف مثميا أك أدنى مشيا.
ّ

استحدانا عشج الذعخاء ،ككضفػىا في نرػصيع مػا جػاء
كمغ األقػاؿ السأثػرة التي لقيت
ً
عمػػى لدػػاف كالػػج عشتػخة بػػغ شػػجاد عشػػجما قػػاؿ لػػوُ " :كػ ّخ كأنػػت ُحػخ"( ،)3كذلػػظ حيشسػػا امتشػػع عشتػخة أف

يذارؾ قػمو في السعخكة التػي اشػتعمت بػيغ قبيمتػو كقبيمػة بشػي َع ْػبذ الػحيغ أغػاركا عمػييع؛ فدػمبػا
أمػاليع كجساليع ،كقاـ الذاعخ بتػضيفيا في قريجة "غدالف الرحخاء"(:)4
يا وششي ..ىا أنحا بيغ يجيظ

أبكي شحػب ساعجيظ

أقػل :ل عميظ

أيت في الميل نجػم الطيخ
بعج أن ر َ
يا وششي السقيػر ..كخ
"كخ و أنت حخ"!

حيث يطيخ جميا مغ ىحا االستحزار لمقػؿ السأثػر حثيث مصالبة الذاعخ ألبشاء شػعبو

السحاصخ كالسكمػـ أف يثػػركا عمػى جالدييػع ،ككأنػو يدػتحكخ أيزػا السثػل القائػل" :مػا حػظ جمػجؾ
مثل ضفخؾ"()5؛ لكي يقصػع الصخيػق عمػى دعػاة االستدػالـ للمػخ الػاقػع ،كالشكػػص ،كالتخمػي عػغ

الغايات الػششية الذخيفة.

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)573
2
( ) العسكري ،كتاب جمهرة األمثال (ج /3ص.)353
3
( ) الزوزنً ،شرح المعلمات العشر (ص .)355
4
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)543 - 543
5
) ) لوبانً ،معجم األمثال الفلسطٌنٌة (ص.)530
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 .5مرادر أسصػرية
كردت لفطة األسصػرة في السعاجع العخبيػة ،حيػث عخفيػا ابػغ مشطػػر بقػلػو" :األسػاشيخ:
ص ُخ إذا جػاء بأحاديػث
األساشيخ:
األباشيل ،ك
ػالف عميشػا ُي َدػ ِّ
ُ
أحاديث ال نطاـ ليػا ...،يقػاؿ َسػص َخ ف ٌ
ُ
تذبو بالباشل"(.)1
كقج كردت كمسة أساشيخ بريغة الجسع في القخاف الكخيع تدع مػخات( ،)2كارتبصػت الكمسػة
علَ َي و ِ ثُ َ و َورح
وي ت ُ َملَووُ َ
سو ِ
[وقَووبلُىا س َ َ
فػػي اآليػػات القخآنيػػة بكمسػػة (األكلػػيغ)َ :
وبُ ُ
ير ال َ َّو ِلوويهَ ا َكتَتَجَ َهووب َُ ِهو َ
َوس َ ِصيال (.)3
ػصالحا فقػػج عخفيػػا أنػػذ داكد بقػلػػو" :ىػػي مجسػعػػة الحكايػػات الصخيفػػة الستػارثػػة
كأمػػا اصػ ً
مشػػح أقػػجـ العيػػػد اإلندػػانية ،الحافمػػة بزػػخكب مػػغ الخػػارؽ كالسعجػدات ،التػػي يخػػتمط فييػػا الخيػػاؿ
بالػاقع"(.)4
ػخ عػػغ ع ػػاشفيع
كقػػج كانػػت األسػػصػرة مػػغ إبػػجاعات القػػجماء الػػحيغ كػػانػا يػػخكف فييػػا تعبيػ ًا

الشابعػػة مػػغ معتقػػجاتيع ،كارتباشيػػا بالبيئػػة االجتساعيػػة التػػي يعيذػػػنيا؛ كيؤكػػج ذلػػظ أحسػػج شػػعث

بقػلو" :قج مشحػت األسػصػرة اإلندػاف قػجرة عمػى تػجبُّخ تجاربػو ،كاستع اخضػيا ،كتصػيخىػا عمػى نحػػ

أعسق في الحياة"( ،)5كقج تشػعت السرػادر التػي اسػتقى مشيػا الذػعخاء الفمدػصيشيػف األسػاشيخ فػي
ذيػعػػا األسػػاشيخ العخبيػػة القجيسػػة ،كالبابميػػة ،كالكشعانيػػة ،كالفخعػنيػػة،
قرػػائجىع ،ككػػاف مػػغ أكثخىػػا ً
كاليػنانية.
كأما عغ العالقة بيغ الذعخ العخبػي كاألسػصػرة ،فيػي عالقػة قجيسػة تذػيج ليػا العجيػج مػغ

السالحػػع البابمي ػػة ،كاإلغخيقي ػػة كالرػػيشية ،فيؤك ػػج ذل ػػظ قػػػؿ أحس ػػج كس ػػاؿ زكػػي" :أم ػػا مؤرخ ػػػ الف ػػغ

يجسعػػػف عمػػى أف معتقػػجاتيا األسػػصػرية كانػػت السزػػسػف الػحي ػج ألقػػجـ صػػػر التػػأليف الذػػعخؼ

ػخ فػػي نقػػل األسػػاشيخ كالحكايػػات الخخافيػػة عبػػخ التػػاريخ"(،)6
دكر خصيػ ًا
فييػػا ،كتمعػػب اآلثػػار األدبيػػة ًا
شكل مغ أشكاؿ الخياؿ التي ال تشفرل عغ الذعخ البتة"(.)7
كقػؿ أحسج شعث بأف" :األسصػرة ٌ

1

( ) ابن منظور ،لسان العرب (ج /5ص.)363
2
( ) [األنعام[ ،]25:األنفال[ ،]21 :النحل[ ،]24 :المؤمنون[ ،]83 :الفرلان[ ،]5 :النمل[ ،[68 :األحماف[ ،]17 :الملم،]15 :
[المطففٌن.]13 :
3
( ) [الفرلان.]5 :
4
( ) داود ،األسطورة فً الشعر العربً الحدٌث (ص.)37
5
( ) شعث ،األسطورة فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر (ص.)5
6
( ) زكً ،األساطٌر دراسة حضارٌة مماربة (ص.)354
7
( ) شعث ،األسطورة فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر (ص.)50 - 37
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عخؼ التشاص األسصػرؼ بأنو" :استحزار الذاعخ بعس األسػاشيخ القجيسػة كتػضيفيػا
كي ّ
ُ
()1
في سياقات قريجتو لتعسق رؤية معاصخة يخاىا الذاعخ في القزية التي يصخحيا" .
ػخ مػػغ السطػػاىخ الذػػعخية فػػي الذػػعخ العخبػػي السعاصػػخ ،حيػػث لجػػأ
كتعػػج األسػػصػرة مطيػ ًا
الذػعخاء إلػػى تػضيفيػػا فػػي تجػاربيع الذػػعخية؛ بدػػبب ثخائيػػا الػػجاللي لمقرػػيجة ،كلعصػػاء الػػشز ُبعػ ًػجا
عسيًق ػػا يتخص ػػى الدػ ػػصحية السج ػػخدة إل ػػى اسػػػتمياـ ركح الح ػػجث ،باإلض ػػافة لسعالج ػػة الكثي ػػخ مػػػغ

السػضػػعات الدياسػية ،كاالجتساعيػة ،كالػاقعيػة؛ كخاصػة الذػعخاء الفمدػصيشيػف الػحيغ عبػخكا عػغ
الكثيخ مغ اليسػـ كاآلالـ كالسعاناة الػاقعة عمى أبشاء شعبيع القابع تحت غصخسة السحتل.

كالذاعخ عمي فػدة أحج الذعخاء الفمدصيشييغ الحيغ كضفػا التشاص األسػصػرؼ فػي شػعخه،

اسع فػي أعسالػو الذػعخية ،كمػغ الشسػاذج الشػادرة التػي كردت فػي شػعخه مػا
إال إنو لع يحع باىتسا ٍـ ك ٍ

قالو في قريجة "الحجخ الفمدصيشي"( )2عغ أسصػرة "زرقاء اليسامة"(:)3
لدت أذكخ أنيع وردوا بحاكخة الدنابق
يخوضشي
صغار ُ
ٌ
ّ
والبشادق/

بأي مذيئة ياُ ..تغجر األوشان/
لّ /..
عفػا ..مغ سيسشحكع صكػك
ُتكدخ شارة
ّ
الرػان /ا

العذب والغفخان؟ /مغ سيذيخ

ليال إن فقأتع عيغ زرقاء اليسامة؟
لمقخصان ا
الزباب عيػنكع يا..

مغ يؤرقكع إذا حجب

لدت أعحركع
ُ
وأنحركع:

أنا الحجخ الفمدصيشي
فابتعجوا! ..

كضف الذاعخ األسصػرة العخبية (زرقاء اليسامة) مدػتغال مػا تترػف بػو مػغ ُبعػج الشطػخ،
ِ
كحجتو ،في تشبيو السحتل بزخكرة إبقاء ٍ
مشفح لميخكب الحؼ سيشتج مغ الثػرة الذعبية العارمة التي
ستيب في كجيو عمى شتى بقاع الػشغ السغترب؛ لتقتمعو مغ جحكره.
1

( ) الزعبً ،التناص نظرٌاا وتطبٌمٌاا (ص.)335
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)326 -325
3
( ( زرلاء الٌمامة :شخصٌة عربٌة لدٌمة ،هً امرأة نجدٌة من أهل الٌمامة ،وٌمال أنها كانت ترى الجٌش على مسٌرة ثالثة أٌام،
وسمٌت زرلاء الٌمامة بهذا االسم لزرلة عٌنها ،والعرب تضرب المثل بزرلاء الٌمامة لجودة بصرها ولحدة نظرها.
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كقج كضف الذاعخ كحلظ أسصػرة (الدشجباد)( ،)1كذلظ في قريجتو "عػدة الدشجباد"(:)2
أما تجريغ يا أمي بأني عجت لمديتػن في بمجي
ألخمع شػكة السرباح مغ كبجي

الشخجذ
وأغخس فػق قبخك زىخة
ْ
لتخوي قرتي العحراء مغ فخد إلى ِ
فخد
... ...

ىديال
فعجت إليظ يا أمي ا
جيال
جيال ثع ا
جيال ثع ا
فػق كتفي غخبة األجيال ..ا

يدتحزخ الذاعخ فػي األسػصخ الذػعخية الدػابقة شخرػية الدػشجباد ،كىػػ رمػد لمتجػػاب،

كخػض غسار السجيػؿ؛ ليخسع صػػرة الدػشجباد الفمدػصيشي مكػخًار الغخبػة ،كاألحػػاؿ القاسػية التػي
عاشيا نتيجة بعجه عغ كششو الحبيب ،كتشقمو مغ ٍ
بمج إلى بمػج باحثًػا عػغ برػيز أمػل يعيػجه إلػى

ش ػا
يأسػا ،كقشػ ً
كششػػو األـ الػػحؼ يعذػػق ت اخبػػو ،كيتسشػػى أف يحيػػا فػقػػو ،كيػػجفغ فيػػو؛ فػػال يجػػجه سػػػػ ً
لػاقػػع األمػػة السعػػاش .كبػػالخغع مػػغ ذلػػظ كمػػو يػػجعػ شػػاعخنا إلػػى الرػػسػد أمػػاـ السحتػػل الغاصػػب،
كالترجؼ لو ،كالتسدظ بالتخاب الفمدصيشي.

1

( ) السندباد شخصٌة أسطورٌة خٌالٌة ،وردت فً حكاٌات ألف لٌلة ولٌلة ،واشتهر برحالته السبعة الملٌئة باألخطار واألهوال
والعجائب ،وٌعود فً كل رحلة منتصرا ا على ما صادفه من أخطار ،لٌروي ألصحابه الحكاٌات المثٌرة لرحالته.
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)65
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الفرل الثاني:
التذكيل الجسالي لم ّرػرة الذعخية
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مفيػم الرػرة الذعخية
ُّ
عشرخ ميسا مغ عشاصخ العسل األدبي ،كمغ أبخز األدكات التي
ًا
تعج الرػرة الذعخية
يدتخجميا الذاعخ؛ لمتعبيخ عغ األبعاد السختمفة لخؤيتو الذعخية ،كتجديج أحاسيدو كمذاعخه،
كالتعبيخ عغ أفكاره كخػاشخه.

كتُعخؼ الرػرة الذعخية بأنيا" :الػسيمة التي يشقل بيا الذاعخ عػاشفو كفكختو إلى
الدامع ،أك الذكل الخارجي لمقريجة ،فإف معشى ذلظ أنيا تتكػف مغ عشرخيغ أساسييغ :المفع

مخكبا) ،كالخياؿ أك الترػيخ"(.)1
) ً
مفخدا أك ً

قاصخ عمى األشكاؿ البالغية القجيسة؛ كالتذبيو،
ًا
قجيسا
كضل مفيػـ الرػرة الذعخية ً
كاالستعارة ،كالسجاز ،كالكشاية ،كغيخ ذلظ .كحجيثًا تشػعت مفاىيسيا ،كتػسعت لتذسل "كل

األدكات التعبيخية الذعخية مسا تعػدنا عمى دراستو ضسغ عمع "البياف" ك"البجيع" ك"السعاني"
ك"العخكض" ك"القافية" ك"الدخد" كغيخىا مغ كسائل التعبيخ الفشي"(.)2

ِ
قجيسا كحجيثًا بسرصمح الرػرة الذعخية؛ لسا ليا مغ أىسية في عالع
ُ
كعشيت الجراسات ً
الذعخ ،فشجج في نقجنا العخبي القجيع قػؿ الجاحع (255ق)  -في حجيثو عغ المفع كالسعشى :-

الذأف في
[السجني] .كلنسا
القخكؼ،
"السعاني مصخكحة في الصخيق ،يعخفيا
بي ك ُّ
ُّ
العجسي كالعخ ُّ
ُّ
ُ
ِ
إقامة الػزف ،كتخُّيخ المفع ،كسيػلتو ،كسيػلة السخخج ،كفي صحة الصبع ،كجػدة الدبظ؛ فإنسا
ِ
الترػيخ"(.)3
كجشذ مغ
الشدج،
كضخب مغ
الذعخ صشاع ٌة،
ِ
ٌ
ٌ
ُ

كقج تبعو قجامة بغ جعفخ (337ق) في نفذ الفكخة الدابقة بقػلو" :إف السعاني كميا
أحب كآثخ ،مغ غيخ أف يحطخ عميو معشى يخكـ
معخكضة لمذاعخ ،لو أف يتكمع مشيا في ما ّ
الكالـ فيو؛ إذ كانت السعاني لمذعخ بسشدلة السادة السػضػعة ،كالذعخ فييا كالرػرة ،كسا يػجج
في الرشاعة ،مغ أنو البج فييا مغ شيء مػضػع يقبل تأثيخ الرػر مشيا؛ مثل :الخذب

لمشجارة ،كالفزة لمرياغة .)4("...

كمغ خالؿ الشز الدابق يتزح لمباحث أف قجامة قج اقتفى أثخ الجاحع في رؤيتو
لمرػرة؛ كذلظ عشجما اعتبخ أف السعاني مصخكحة لمجسيع فمو أف يشتقي ما يذاء مشيا؛ لمتعبيخ
عع يجػؿ في خاشخه مغ أفكار ،كانفعاالت ،كمذاعخ ،كأحاسيذ ،كترػرات.
1

( ) انكبير ،تطور انقصيدة انغنائيت (ص.)954
2
( ) الولً ،الصورة الشعرٌة فً الخطاب البالغً النمدي )ص.(10
3
( ) الجاحظ ،الحٌوان )ج /5ص.)353 -353
4
( ) ابن جعفر ،نمد الشعر(ص.)43

76

(الشطع) بقػلو:
ثع جاء اإلماـ عبج القاىخ الجخجاني (471ق) في نطخيتو السذيػرة ّ
"كاعمع أف قػلشا الرػرة إنسا ىػ تسثيل كقياس لسا نعمسو بعقػلشا عمى الحؼ نخاه بأبرارنا ،فمسا

ٍ
إنداف مغ إنداف كفخس مغ
رأيشا البيشػنة بيغ آحاد األجشاس تكػف مغ جية الرػرة ،فكاف ت َبُّيغ
صػرة ىحا ال تكػف في صػرة ذاؾ .ككحلظ كاف األمخ في
فخس،
بخرػصية تكػف في ُ
ُ
السرشػعات :فكاف بيغ خات ٍع مغ خات ٍع ،كسػ ٍار مغ سػ ٍار بحلظ .ثع كججنا بيغ السعشى في أحج

البيتيغ كبيشو في اآلخخ بيشػن ًة في عقػلشا كَف ْخًقاَ ،عبخنا عغ ذلظ الفخؽ كتمظ البيشػنة بأف قمشا:
شيئا نحغ ابتجأناه،
لمسعشى في ىحا صػرةٌ غيخ صػرتو في ذلظ .كليذ العبارة عغ ذلظ بالرػرة ً

مذيػر في كالـ العمساء ،كيكفيظ قػؿ الجاحع :كلنسا الذعخ
مدتعسل
مشكخ ،بل ىػ
ٌ
فيشكخهُ ٌ
ٌ
كضخب مغ الترػيخ"(.)1
صشاع ٌة
ٌ

أما مفاىيع الرػرة الذعخية عشج بعس الشقاد السحجثيغ فقج تعجدت بتعجد رؤػ الشقاد

كالباحثيغ ،كاختالؼ ثقافاتيع كمرادرىع التي استقػا مشيا ،فيخػ دمحم زكي عذساكؼ "أف الرػرة
ٍ
ٍ
تعبيخ عغ ٍ
معيشة يعانييا الذاعخ إزاء مػقف معيغ مغ مػاقفو
نفدية
حالة
ًا
في الذعخ ليدت إال
في الحياة"( ،)2كيقرج بحلظ أف الرػرة أداة يعبخ بيا الذاعخ عغ الحالة الذعػرية السديصخة
عميو.

أما دمحم حدغ عبجهللا فيخػ "أف التعبيخ بالرػرة خاصة شعخية ،كلكشيا ليدت خاصة

كثيخا ،كاعتسج عمييا السثل كسا فزمتيا
بالذعخ ،كلقج آثخىا التعبيخ القخآني كالحجيث الشبػؼ ً
الحكسة"(.)3

"الذكل الفشي الحؼ تتخحه األلفاظ كالعبارات بعج أف
كقج عخفيا عبج القادر القط بقػلوّ :
ليعبخ عغ جانب مغ جػانب التّجخبة الكاممة في
يشطسيا الذاعخ في سياؽ
بياني خاص؛ ّ
ّ
الجاللة كالتّخكيب كاإليقاع كالحقيقة كالسجاز
القريجة
مدتخجما شاقات المغة كلمكاناتيا في ّ
ً
الفشي .كاأللفاظ كالعبارات ىسا
كالتّخادؼ ك التّزاد كالسقابمة كالتّجانذ كغيخىا مغ كسائل التعبيخ ّ
مادة الذاعخ األكلى التي يرػغ مشيا ذلظ الذكل الفشي أك يخسع بيا صػره الذعخية"( .)4كيعج

ىحا التعخيف مغ أشسل التعخيفات التي كردت سابًقا؛ إذ اجتسعت فيو كسائل التعبيخ الفشية مغ
تسكغ الذاعخ مغ تذكيمو لرػره الذعخية.
ألفاظ كعبارات ّ

1

( ) الجرجانً ،دالئل اإلعجاز(ص.)508
2
( ) عشماوي ،لضاٌا النمد األدبً المعاصر(ص.)108
3
( ( عبد هللا ،الصورة الشعرٌة والبناء الشعري (ص.)34
4
( ( المط ،االتجاه الوجدانً فً الشعر المعاصر(ص.)573
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يتزح مسا سبق أف الشقاد قج اختمفػا في تعخيف الرػرة ،كأف اآلراء في التعخيفات

الدابقة قج تجاخمت فيسا بيشيا ،كقج حطيت الرػرة الذعخية باالىتساـ كالجراسة في الشقج الحجيث
قجيسا بالبداشة كالػضػح بخالؼ العرخ
أكثخ مشو في القجيع ،كقج اتدست الرػرة الذعخية ً
الحجيث الحؼ مالت فيو الرػرة إلى التعقيج كالجسػد.
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السبحث األول:
مرادر الرػرة الذعخية
تشػعت السرادر التي استقى الذاعخ عمي فػدة مشيا صػره الفشية في أعسالو الذعخية،
حيث استقاىا مغ عجة مرادر رئيدة ،ىي :الػاقع ،كالتخاث ،كالصبيعة ،إذ تتفاعل ىحه العشاصخ

مع بعزيا البعس ِ
لتكػف الرػرة الذعخية لجيو.
ّ

أول :مرادر واقعية
ا
ُي ُّ
مرجر غشيا مغ مرادر تذكيل الرػرة الذعخية عشج الذعخاء ،كأصبح
ًا
عج الػاقع
يذكل جدًءا مغ مػركثيع الذعخؼ ،فكمسا اتدع فيسيع لمػاقع ،كاستيعابيع لسعصياتو ،زاد ذلظ مغ
خرػبة صػرىع الذعخية ،ككثافة دالالتيا اإليحائية.

مؤلسا تحت كشأة االحتالؿ ،كانعكذ ذلظ
اقعا
كقج عاش أبشاء الذعب الفمدصيشي ك ً
ً
بذكل كاضح عمى قرائج الذاعخ ،كمغ ذلظ قػلو في قريجة "في انتطار العار"(:)1
اقف
و ْ
اقف
يجي و ْ
وكيذ الخير بيغ ّ
في انتطار القسح والدكْخ

أشياف تغّشي
و ٌ
السشاشف
عشج شفمي و
ْ

كي يشام الخز والرابػن فييا
اشف
والذخ ْ
اقف
و ٌ
اقف و ْ

وفػق كػاىمي ستػن
عاما
ا

ل أبالي

اقف
و ٌ
اقف و ْ
وصف العار كاألفعى
ّ

احف
شػيل ..
ٌ
صامت  ..ز ْ
ٌ
وبيغ الرف مغ كانػا
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)40 - 37

79

عد وجاه  ..والسعارف
ذوي ّ
يذيجون بأنيع كانػا ..
أبجع الذاعخ لػحة لمػاقع الفمدصيشي مدتػحاة مغ رحع السعاناة ،ككجر العير؛ حيث

يرف الذاعخ معاناتو ،كشػابيخ الالجئيغ الػاقفيغ أماـ التسػيغ يحسمػف بصاقاتيع في انتطار

الس َؤ ِف ،حامميغ بيغ أيجييع أكياس الخير يشتطخكف القسح ،كالدكخ ،كالخز،
تدمع بعس ُ
عاما مغ الزيع ،كالقيخ ،كالحؿ الحؼ سببو االحتالؿ ،كىحه
كالرابػف ،كعمى عػاتقيع ستػف ً

الرػر تحسل إيحاءات جسة تشبعث مشيا رائحة السعاناة ،كالبؤس المحيغ لّفا حياة الذعب
الفمدصيشي.
السخ"
ككحلظ رسع الذاعخ في قريجتو "المػز ّ

()1

الفمدصيشية ضج السحتل الغاصب ،تجمت في قػلو:

صػرة شعخية تػحي بػاقع السقاكمة

قبل سشيغ ..

سابقت الخيح
أشمقت عشان حراني الجامح ..
ُ
ُ
عبخت الرحخاء ،الػديان ،الغابات السمت ّفة
ُ

خزت السعخكة وراء السعخكة ،مع العدذ ،السختدقة
ُ
لت تشابمة الدمصان
ناز ُ
جخيحا
فخخ حراني بيغ القرب
ا

ازدىخ ْت أغران الحدن بعيشي
سخت عمى الثمج ،تذقق قجماي،
ُ
َ
ّ
أدلجت إليكع والذعمة في قمبي
ولكشي
ُ
في األسصخ الذعخية الدابقة أشمق الذاعخ العشاف لشفدو بػصف كاقعو الحؼ يعيذو

 -كاقع السقاكمة كاحتجاـ السعارؾ مع السحتل -باستخجاـ أبيى صػر الصبيعة التي تحسل في

مزسػنيا معشى القػة ،كالذجاعة ،كالتزحية ،ككل السعاني السؤدية إلى ال َح ِ
كد عغ الػشغ،
كمقارعة السحتل ،كمجػ السجيػد الحؼ يبحلو الذاعخ في ىحا السجاؿ مغ امتصاء صيػة فخسو
الجامح ،كمدابقة الخيح ،فعبػر الرحخاء ،كالػدياف ،كالغابات؛ ليخػض معارؾ العد كالكخامة

ضج السحتل.

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)533
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كقج كضف الذاعخ عمي فػدة عبار ٍ
كصػر مدتػحاة مغ الصبيعة؛ ليعبخ مغ خالليا
ًا
ات
عغ الػاقع السخيخ الحؼ كاف يعيذو ،حيث استخجـ أدك ٍ
ات عسيق َة الجاللة لكل حقبة كاف يعيذيا،
كمغ ذلظ قريجتو "غدالف الرحخاء"( )1التي يقػؿ فييا:
أعخفيا ..

مغ كل دروب العتسة كانت تأتيشي

أىخب مشيا فتحاصخني
تيخب مشي فأحاصخىا

أعخفيا ..

اصصجم ْت عيشانا
كشت إذا ما
ُ
َ
تبتدع
ُ

أعخفيا ..

فأبتدع ليا

كشت إذا ما انيسخ الميل ،وىّم ْت أحالم اليقطة –
ُ
أمج يجي فأصافحيا
أفتح نافحتي ،و ّ
ثع أحاور شفتييا ،أفتخض( )2ورود الدنجيغ،

أتسجد فػق األعذاب بأرض حجيقتيا
أجػس األدغال السمت ّفةّ ،
أعخفيا ..
فالذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة يدصخ مأساتو التي كاف يحياىا في الغخبة ،كالبعج
عغ األىل كالػشغ؛ حيث كانت الحياة مخيخة ما بيغ ٍ
ٍ
كجدر ،تارة تحاصخه الغخبة بعتستيا
مج
كَأل َْك ِائيا كأىػاليا؛ فتكاد تخصف حػاسو كعقمو ،كتارة ييخب مشيا بسحاكلة التعاير مع الػاقع
الرعب الحؼ يحياه؛ لكشو ال يدتصيع إذ سخعاف ما تعاكده الغخبة بسآسييا كأغالليا؛ فتحاصخه،
كتقيج تفكيخه.

ثانيا :مرادر شبيعية
ا
تعتبخ الصبيعة مغ أىع السرادر التي اعتسجىا الذاعخ عمي فػدة في تذكيل صػره
الذعخية السختمفة ،كالذاعخ ابغ بيئتو ،فالصبيعة بكل مكػناتيا تذكل صػرة فشية متكاممة ،يتمقفيا

الذاعخ؛ ليعيج رسسيا حدب سعة ثقافتو ،كخرػبة خيالو ،كعسق تجخبتو.
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)543 - 540
2
( ) وردت فً النص (أفترض) والصواب (أفترش).
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كقج استثسخ الذاعخ عشاصخ الصبيعة في كششو؛ فأيقطت فيو القجرة عمى التخيل؛ لخسع

صػره الذعخية ،كالتعبيخ عغ مذاعخه كأحاسيدو كاألفكار التي تجػؿ في خاشخه ،كمغ مطاىخ
الغشاء.
الصبيعة التي كضفيا في شعخه كصفو لمخياض السدىخة ،كالسياه الجارية ،كالحجائق ّ
كمغ خالؿ دراسة شعخ عمي فػدة تتجمى بػضػح األلفاظ الجالة عمى محػر الصبيعة

كالتخاب ،كالػدياف ،كالصيغ ،كاليزاب ،كالجباؿ ،كالديػؿ ،كالسصخ ،كالشجػـ ،كغيخىا ،كىحا يجؿ

عمى مجػ حبو للرض التي ُى ِّج َخ مشيا قد ًاخ ،كتسدكو بيا ،كقج الحطت ذلظ مغ خالؿ الجراسة
اإلحرائية التي قست بيا عمى محػر األرض (الصبيعة) في جسيع أعساؿ الذاعخ عمي فػدة
الذعخية؛ حيث إف جسمة الجحكر  -التي تجكر حػؿ محػر ألفاظ األرض (الصبيعة)  -بمغت

ار جحر األرض
جحر ،كتكخرت في خصابو الذعخؼ ( )483مخة ،كأكثخ الجحكر تكخًا
حػالي (ً )32ا
الحؼ تكخر ( )66مخة ،كالخيح ( )52مخة ،كالبحخ ( )49مخة ،كالشيخ( )42مخة ،كالتخاب ()31
شا قػيا بأرضو.)1(.
مخة  ...إلخ ،كىحا دليل عمى أف الذاعخ يختبط ارتبا ً
كركدا في صػر الذاعخ عمي فػدة الرباح ،كالذاشئ،
كمغ أكثخ مفخدات الصبيعة
ً
كالخمل ،كالساء ،كالذجخ ،كتجمى ذلظ في قريجة "السؤامخة"( )2التي يقػؿ فييا:
ذات صباح

كشت عمى الذاشئ أليػ
ُ
بخيئا
كان الخمل ا
بخيئا
والساء ا

بخيئا
والذجخ ا

جخيئا..
كشت ا
لكشي ُ
السخجان
فعبثت بأصجاف البحخ ألستخخج مشيا المؤلؤ و
ْ
كي أنثخه لمرياديغ الفقخاء -
السػج،
فجغ
ّ
ُ
انتفزت في وجيي األسساك السخجوعةُ،
ثار التسداح

الحيتان
استشفخت
ْ
ىب ْت عاصف ٌة في البّخ
1

( ) لالستزادة راجع الجدول اإلحصائً ( ،)3.3الفصل األول من الرسالة (ص .)36
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)303 - 302
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استثسخ الذاعخ في ىحه المػحة الفشية مفخدات مغ الصبيعة الفمدصيشية التي أضفت عمى

كجساال ،حيث رسع الذاعخ صػرًة فشي ًة معبخًة استخجـ فييا عشاصخ الصبيعة
السعشى رق ًة
ً
السختمفة ،كالذاشئ ،كالساء ،كالذجخ ،كاألصجاؼ ،كاألسساؾ؛ ليعبخ مغ خالليا عغ كاقع شعبو
ٍ
ٍ
غاصب ال يشفع معو إال القػة كالسقاكمة.
محتل
الحؼ يعير أحمظ الطخكؼ تحت كشأة
كمغ مرادر الصبيعة التي كضفيا الذاعخ عمي فػدة في صػره الفشية عالع الشبات،
كعالع الصيػر ،حيث رسع ىحه البيئة كفشاف يعخؼ أبعاد األلػاف ،كأشكاؿ الخصػط ،كيطيخ ىحا

جميا في قريجة "الغيػـ"(:)1

تصل الغيسة األولى مخاىق اة

أغازليا سػيعات

فتيصل فػق حقل غيخ حقمي

أندوي ..

تحوي الحجائق في دمي

وتفخ أسخاب العرافيخ الرجيقة  ..تتبع األمصار
ّ
مججدا  ..تأتي
أنتطخ الغيػم
ا
سحائبيا محسمة أسى وغبار
ا
صخت
الدغ
عجػ از شاعشا في
ُ
ّ
أكمت سػى ثسار الشار!
وما ُ

صػر حدي ًة
ًا
رسع الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة صػرًة شعخي ًة تُجدج خالليا
متجفق ًة متتالي ًة ،كقج استسج مفخداتيا مغ الصبيعة التي تجمت مغ خالؿ مفخدات (الغيسة ،كالحقل،
كالحجائق ،كأسخاب العرافيخ ،كالشار)؛ ليبث الذاعخ عبخ ىحه الكمسات صػرة األمل الحمع في
متسثال بالػعػد التي كانت تقجـ
العػدة كالخجػع إلى الػشغ الحؼ كاف يخاكده بيغ الفيشة كالفيشة
ً
لمذعب الفمدصيشي بقرخ الغخبة كسخعة الخجػع.

ثال اثا :مرادر تخاثية
كمشبعا دالليا ال يشزب ،حيث استفاد مشو الذعخاء في تذكيل
مخدكنا ثقافيا،
يعج التخاث
ّ
ً
ً
افجا
صػرىع الذعخية ،كاستثسخ الذاعخ عمي فػدة معصياتو الفكخية كالجسالية ،كشكل لجيو ر ً

أساسيا لسحاكاة معاناة الذعب الفمدصيشي.
ً
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص. )532
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كقج كضف الذاعخ بعس مرادر التخاث الذعبي الفمدصيشي ،ككضفيا في شعخه؛ لتطل

شاىجة عمى صػر السعاناة كالشكبة التي عاشيا الذعب الفمدصيشي عشجما احتمت أرضو ،كمغ
ً
نػعا مغ أنػاع التخاث ،الحؼ كضفو الذاعخ في العجيج مغ قرائجه
ذلظ الذعخ الذعبي الحؼ يعج ً
الذعخية؛ ليكػف لداف حالو في التعبيخ عغ ما يجػؿ في خاشخه ،كمغ ذلظ قػلو في قريجتو

"أغشية لمزفة الغخبية"(:)1
قػلػا ليا:

سيج الجنيا إذا التقت العيػن
أنا ّ
وتالشست أمػاجيا خمف الخمػش ..فيل يكػن؟

أسج
(يا شجخاة في الجار حاميظ ْ
الحد ْج
كد ْ
وْت ّ
خت الغرػن مغ كثخ َ

حر ْج
قالػا زرعشا الدرع وجا غيخنا َ
يا حدختي ،غيخ التعب ما نابشا)

ميسا
قج كرد في األسصخ الذعخية الدابقة بعس األبيات الذعخية الذعبية الحؼ يعج ر ً
افجا ً
مغ ركافج التخاث الفمدصيشي ،حيث أسقصيا الذاعخ عمى كاقع الذعب الفمدصيشي في ضل الشكبة
التي حمت بو عقب احتالؿ أرضو ،كمرادرة مقجراتيا ،كاالستيالء عمى خيخاتيا ،كحخماف
أصحابيا مغ استغالليا كاالستفادة مشيا.

كالرػرة التخاثية عشج الذاعخ عمي فػدة متشػعة تطيخ بػضػح في قرائجه الذعخية،

كمشيا التخاث الجيشي ،كالتخاث األدبي ،كالتخاث التاريخي كغيخه .

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)27

84

السبحث الثاني:
أنػاع الرػرة الذعخية
ٍ
ٍ
متعجدة ،عبخ مغ خالليا
بأشكاؿ
تشػعت الرػرة الذعخية في قرائج الذاعخ عمي فػدة
عغ أفكاره كأحاسيدو كانفعاالتو ،كعغ أشكاؿ الطمع ،كالقسع الحؼ يقع عمى أبشاء الذعب

الفمدصيشي ،كتشاكؿ ذلظ بشػعيغ مغ أنػاع الرػرة الذعخية ،ىسا :الرػرة الجدئية ،كالرػرة

الكمية ،كلليظ تػضيح لحلظ:

أول :الرػرة الجدئية
ا
ميسا في تذكيل الرػرة الكمية؛ ألنيا "كاأللػاف كالخصػط
تعتبخ الرػرة الجدئية جدًءا ً
في الخسع ليا مادتيا ككثافتيا ككضعيا الخاص بيا في مجسػع العسل األدبي ،فيي أشياء في

ذاتيا .كتشحرخ كل حقيقتيا كقيستيا في أنيا نسػذج نتخيل مغ خاللو الرػرة الحقيقية التي ىي
مجلػلو الصبيعي"(.)1
كتعتسج الرػرة الجدئية في بشائيا عمى مجسػعة مغ الػسائل الستشػعة ،مشيا :التذبيو،
كاالستعارة ،كتبادؿ السجركات ،كمدج الستشاقزات ،كتخاسل الحػاس.
كاعتسج الذاعخ عمي فػدة عمى الرػر الجدئية بكثخة في تذكيل قرائجه ،كمغ أشكاليا

الرػرة التذبييية التي استغميا في بشاء صػره الستشػعة ،كنقل تجخبتو إلى الستمقي ،كيعتبخ
التذبيو مغ أغشى عشاصخ الرػرة الذعخية؛ كػنو الخكيدة األساس في الرػرة الذعخية القجيسة،
كاستصاع بيحه األداة الفشية الخائعة أف يجعل القارغ يييع في خيالو عبخ سحخ الكمسات ،كجخس

األلفاظ ،كرشاقة السعاني ،كقج تجمى ذلظ في الرػرة التذبييية التي رسسيا في قريجة "مػاؿ

الغخبة"( )2التي يقػؿ فييا:

أيجيكع
كغرغ البان قمبي بيغ
ْ
خحوه ،فإن بكى
ُ

روحي تشاديكع

1

( ) هالل ،النمد األدبً الحدٌث (ص.)234
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)60 - 57
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ىحه صػرةٌ فشي ٌة قػاميا التذبيو ،كأداتيا الكاؼ ،كتعشي تذبيو قمب اإلنداف بالغرغ
الغ ّ ِ
س الصخؼ ،حيث حسمت الرػرة الجدئية السفخدة البديصة في شياتيا الحدف ،كاألسى،
َ
ليشا سخيع الجخح كاالنكدار.
كالمػعة؛ كالتي تدببت في اعترار قمب الذاعخ؛ حتى صار رقيًقا ً
كسا أبجع الذاعخ عمي فػدة صػرًة جدئي ًة أخخػ عبخ مغ خالليا عغ حالة الحدف كاأللع
التي انتابتو نتيجة بعجه عغ كششو ،فيقػؿ في قريجة "ىجخة الدشػنػ"(:)1
ضششاك يا امخأة ل تخى – ميخجان األغاني الحبيدة،
ضػء السخافئ ،شسذ الفخح

يػما ستأتيششا
ضششاك ا
بالشجػم وبالػشغ الغجخي وقػس قدح
ضششاك كالراعقة

ستأتيغ يػم ا فتشفجخيغ اشتيا اقا
وتذتعميغ بشيخانشا الحارقة

جشية عاشقة
ضششاك يػم ا ستأتيششا مثل ّ
ستأتيغ في لحطة الجػع والعخي..
تقػـ الرػرة الذعخية الدابقة عمى التذبيو ،حيث أزاح الذاعخ ستار كمساتو؛ لتعبخ عغ
ِ
ٍ
يغ ٍ
مذيج حد ٍ
بالراعقة
قاس بتعبيخات ممؤىا الحجة كالدخعة كالقػة ،فقج شبو في البجاية الػشغ
آمالً أف يعػد إلى أحزاف الػشغ ،كأف يعػد الػشغ إلى أحزانو بدخعة البخؽ ،كفي تذبيو آخخ
بالجشية العاشقة التي تخيج الحرػؿ عمى الذيء الحؼ تحبو بمسح البرخ ،كلكشو في
شبو الػشغ
ّ
ىحه السخة استخجـ أداة التذبيو (مثل).
كمغ المػحات الفشية الخائعة التي رسسيا الذاعخ عمي فػدة في قريجة "عخكة بغ الػرد
صػر بيي ًة لػششو ،عشجما قاؿ:
ًا
يدقي الشخمة"( )2حيث رسع عمى بػابات محصات قمبو الجخيح
دافئة كالحمع في الذتاء

باسسة ،كشدسة الريف ،كقبمة السداء

يا نجسة الربح أما رأيت لي سيجة القفار؟

تزحظ أو تخقز فػق قسع األشجار

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)552
2
( ) المصدر السابك ،ص.230
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أنثاي ؟ واحدناه ..
أما رأيت لي
َ
قج أَن ْيار
ْ

ٍ
بكمسات خصيا بسجاد الذػؽ ،كالحشيغ ،كالعاشفة الجياشة التي ال
استيل الذاعخ مقصعو

تميغ ،صػر الػشغ الحؼ ال يفارؽ شيفو مخيمة الذاعخ ،فذبيو تارة بالحمع الجافئ في ليالي

الذتاء الصػيمة؛ ليجلل عمى شػؿ غخبتو ،كبعجه عشو؛ كشبيو تارة أخخػ بالشدسات العميمة التي
تيب كقت الريف الحار؛ لتخفف عغ الخكح قيطيا؛ كتارة ثالثة بقبمة السداء التي ال تشدى،
ِ
خج السحبػبة .كاستخجامو ليحه الرػر التذبييية إف دؿ فإنسا يجؿ عمى عذقو،
كالتي تُصبع عمى ّ
ككلعو بػششو ،كتزخعو مغ أجل العػدة إليو.
كمغ األشكاؿ التي استخجميا في بشاء صػره الجدئية االستعارة ،التي تُعج مغ عشاصخ
ٍ
بذكل ٍ
بارز في كثيخ مغ قرائج الذاعخ عمي فػدة ،كىي بحاجة
الرػرة الذعخية ،كقج ضيخت
لمجقة كالتسحيز أكثخ مغ التذبيو؛ لمػصػؿ إلى الغاية التي يتصمبيا اإلحداس العاشفي ،كذلظ

في استثساره لفاعمية التذخيز التي تجمت مالمحيا الجسالية في قريجة "مغ السحيط إلى
الخميج"(:)1
ىحي الحياة تشام ملء جفػنيا

ىحا السداء

واألرض حبمى بالجماء

وأكاد أسسعيا وألسح شيفيا

تبكي وتبكي ،ثع يختفع الشذيج:

ىبػا إلى مغ السحيط إلى الخميج
ّ
ىبػا إلى مغ السحيط إلى الخميج
ىبػا إلى..

رسع الذاعخ في السذيج الذعخؼ الدابق صػرًة شعخي ًة لحياة أبشاء الذعب الفمدصيشي
قائسة عمى التذخيز ،تشبس بالحياة مفعس ًة بالحخكة ،كالرػت ،كالمػف ،فذبو حياة شعبو
باإلنداف الحؼ يشاـ ملء جفػنو؛ كذلظ لسا يحياه مغ ركتيغ ٍ
قاتل ،كمذاىج مكخرٍة َمجتيا العقػؿ،
كتيبدت مشيا القمػب ،كأحالـ بالعػدة صارت شي الشدياف ،ككعػد بالخجػع إلى الػشغ لع يتحقق
ْ

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)356
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مشيا شيء ،فالحخكة جامجة يمفيا الدكػف ،كقج ِ
غجت األرض حبمى بالجماء ،حيث شبو األرض
ٌ
كاذبا ،لكشيا مغ شجة األلع تدسع األمة العخبية نحيبيا كبكاءىا.
باألنثى التي تحسل ً
حسال ً
كمغ الرػر الجدئية كحلظ قػلو في قريجة "الحجخ الفمدصيشي"(:)1
عسا أييا الثمج الخضيع/
كأني لع ْ
أذق لمجػع ش ا
كأنشي لع أذرع

الصخقات في "عسان" بح اثا عغ رغيف يابذ:
جبل "الشطيف"

حفخت بعس الرخخ في جشباتو/
ُ
و "األشخفية" شاركتشي القيخ/

()2
خشت ريح الفقخ /ماذا بعج؟
و"السرجار" يعخف أنشي ما ُ
ماذا أييا الثمج الخضيع ؟

ألنشي الحجخ الفمدصيشي..
ُيجيعػني؟!

حيث أبجع الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة صػرًة فشي ًة نابز ًة بالحياة ،يذخز
الحجخ في قػلو" :ألنشي الحجخ الفمدصيشي ..يجيعػني؟!"؛ حيث يزفي فييا صفة اإلنداف عمى

الحجخ ،كىػ مغ الصبيعة الرامتة ،فجعمو يجػع ،ككأني بالذاعخ ُيمقي بيحا التذخيز داللة
عمى قػة اإلنداف الفمدصيشي كصالبتو ،كتػحي كحلظ إلى رمدية الحجخ الحؼ قخنو بالفمدصيشي؛
ليؤكج مجػ االرتباط بيشيسا؛ إذ الحجخ ىػ سالح الفمدصيشي األكؿ في مقاكمة االحتالؿ قج

أصبح برسة مغ البرسات السالصقة لمذعب الفمدصيشي.
كيدتخجـ الذاعخ عمي فػدة في بعس قرائجه تذبيو السجخد بالسحدػس(التجديج)

كقػلو في قريجة "عيدى بغ مخيع بيششا!"(:)3
رحل الدالم..

الحدن يزحظ في أخاديج البذخ
ِ
حمسا
والجػع يميػ بالصفػلة ،والصفػل ُة تدأل الشعشاع ا
في السشام
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)323
2
( ) منطمة فً مدٌنة عمان.
3
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)22

88

يجدج الذاعخ في السقصع الدابق الحدف ،كيجعمو كإنداف يزحظ في كجػه البذخ،

كأعيشيع؛ كيجدج الجػع كحلظ باإلنداف الحؼ يميػ بصفػلة أبشاء شعبو ،كىحه الرػر تجؿ عمى
حالة التخبط كالتيو التي ألست بالذاعخ كبقية أبشاء شعبو بعج تجخؤ السحتل أماـ صست العالع

دكف حديب أك رقيب.

كيعػد الذاعخ مخة أخخػ إلى تجديج السجخدات ،فيبث فييا الخكح؛ لتذع بالحخكة،
نبزا كحيػي ًة تخمب أفياـ القخاء ،كمغ ذلظ قػلو في قريجتو
كالحياة ،كىحا يعصي صػره الفشية ً
"ككانت تخانيع فتح!"(:)1
ألني رأيت صغاري ُحفاه
ألني رأيت صغاري عخاه
ألني..
ألني..

ذ حقجي بػجو الصغاه
تش ّف َ
الدالشيغ
ىت حميب
ْ
كخ ُ

دفشت جخاحي وعار الدشيغ
ُ
وكانت مػاليج أمي ُحفاه

سكيغ
حج
فجسشا بحب عمى ّ
ْ
وأشػاك نخمو

فدالت دماء الحشيغ
وصار لقاء وُقْبمو

صشعشاه مغ حقجنا
ُ
وفمو
ورودا ْ
ا
تشع عغ كل ما ىػ غيخ شبيعي؛
يجدج الذاعخ في السقصع الدابق مأساتو بسفخدات ُّ

ليخسع الرػرة الحقيقية لمػاقع البائذ الحؼ عاشو الذعب الفمدصيشي تحت نيخ االحتالؿ ،فقج

ٍ
جدج الحقج بإنداف يتشفذ في كجو االحتالؿ ،كالعار بالجخاح ،كالحشيغ كالذػؽ
بإنداف يقصخ

دما.
ً

1

( ) المصدر السابك ،ص.53 -53
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كسا تطيخ في قرائج الذاعخ عمي فػدة الرػر الجدئية السبشية عمى مدج الستشاقزات،

كمغ ذلظ قػلو في قريجة "شالػـ  ..يا حبي يا حبي  ..شالػـ"(:)1
جشجي فقج الداقيغ بديشاء
يشيس
ّ
ومجشػانا يرخخ :ل

يخسع الذاعخ في الدصخيغ الدابقيغ صػرًة جدئي ًة عغ شخيق مدج الستشاقزات ،يػضح
فييا مالمح التبايغ بيغ سياسة الحكاـ السدالسة تجاه العجك ،كسياسة الذعػب التي تخػ في
كحيجا لم ّحكد عغ األرض ،كالعخض ،كمقارعة السحتل ،حتى أنو يرػر الجشجؼ
سبيال
السقاكمة
ً
ً
كصَم ِفو ،فسدج بيغ
مقصػع الداقيغ يشيس ألداء كاجبو ،كالػقػؼ بذسػخ أماـ َع ْش َج ّ
يية السحتل َ
بجتو؟!
متشاقزيغ؛ إذ كيف لجشجؼ مبتػر الداقيغ أف يشيس ليقف في كجو السحتل كيخدع عخ ُ
كالذاعخ يذكل صػره عغ شخيق مدج الستشاقزات فيقػؿ في قريجة "مصمػب
رأسي"(:)2

جيفا ار غدة (:)3

شكال
إني أرفزيع مزسػانا أو ا
مغ أجل عيػنظ يا غدة

يا وجعي السحبػب

يبيغ مدج الستشاقزات في األسصخ الذعخية الدابقة السذيج الفمدصيشي السؤلع الحؼ

يحياه الذاعخ في غخبتو ،فجاؿ(الػجع) يحسل دالالت األلع ،كالسعاناة ،كالقدػة ،يشاقزو داؿ

(السحبػب) الحؼ يػحي بالصسأنيشة ،كالدكيشة ،كالخاحة ،فقج مدج الذاعخ بيشيسا في عبارة كاحجة؛

ليبيغ مجػ تمحذه بالػجع الحؼ ىػ محبػبو؛ ألنو جدٌء مشو كجدٌء مغ الػشغ.

صػر جدئي ًة بديص ًة بشاىا عمى تخاسل
ًا
كسا يخسع الذاعخ عمي فػدة في قرائجه الذعخية
الحػاس ،كىي سسة غالبة عشج شعخاء العرخ الحجيث؛ حيث استخجمػىا إلبخاز القيع الجسالية
بجعا مغ الذعخاء ،فقج كضف ىحه الرػر في شعخه ،كمغ ذلظ قػلو
في قرائجىع ،كشاعخنا ليذ ً
في قريجة "الحجخ الفمدصيشي"(:)4

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)333
2
( ) المصدر السابك ،ص.355
3
مهاجرا إلى
) ) ولد الشهٌد دمحم محمود مصلح األسود (جٌفارا غزة) فً عام 3724م فً مدٌنة حٌفا ،وخرج مع أسرته بعد النكبة
ا
لطاع غزة ،وانضم فً منظمة طالئع المماومة الشعبٌة ،ثم فً الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن ،واستشهد فً عام 3755م.
4
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)327
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اآلن..

ىآنحا أضع السخخز في أعيشكع

أسترخخكع

أُعمسكع أن الرست مؤامخة ،والشػم مؤامخٌة..
فارتفعي أيتيا األصػات الس ِ
عذػشبة
ُ
ارتفعي اآلن

صػر جد ٍ
ٍ
ئية مغ شعخه؛ ليديل عمى الستمقي
كضف الذاعخ ضاىخة تخاسل الحػاس في
ٍ
بجالء ككضػ ٍح تاميغ ،فشخاه يرف الرػت السدسػع
رسع الرػرة بأسمػبو ،كاستشباط معانييا
بالسعذػشب السمسػس ،كىشا يطيخ لمقارغ مخاد الذاعخ مغ ارتفاع األصػات ،كتذابكيا،

ككثختيا ،تمظ األصػات السشادية بترعيج السقاكمة مقخكن ًة بأصػات أزيد الخصاص الستعانق
الحؼ يخخج مغ فػىات بشادؽ السقاكميغ.

ثانيا :الرػرة الكمية
ا
الرػرة الكمية ىي صػرة تتذكل مغ تفاعل األساليب الفشية السختمفة كالتذبيو،
كاالستعارة ،كالسجاز ،كالكشاية كغيخىا ،كالتي تتآزر مع بعزيا البعس في تذكيل الرػرة الكمية،

كيؤكج ذلظ عبج القادر القط بقػلو" :بشاء الرػرة الذعخية السخكبة التي تعتسج عمى التذبيو

كالسجاز كالتقابل ،كتجسع بيغ كثيخ مغ الطالؿ كاأللػاف ،كتدتغخؽ المحطة الذعخية أك السذيج

يعا"(.)1
إلساما سخ ً
الخارجي ،كال تكفي أف تمع بو ً

فالرػرة الكمية بحلظ ىي كحجة شاممة تعبخ عغ تجخبة الكاتب في نقل أفكاره ،كمذاعخه
ٍ
ٍ
متكامل مكػف مغ مجسػع صػر جدئية تشسػ إليراؿ فكخة معيشة إلى الستمقي،
بذكل
الكامشة

كبالتالي يجب أف تكػف الرػرة الجدئية مدايخة لمفكخة العامة لمرػرة الكمية؛ لتخسع لشا صػرة تجؿ

عمى معشى كامل ييجؼ إليو الذاعخ.
كتعتسج الرػرة الكمية عشج الذاعخ عمي فػدة عمى مدج عشاصخ متعجدة مع بعزيا

تساشيا مع شبيعة
البعس؛ لترػيخ رؤية متكاممة بجػانبيا الستعجدة في قرائجه الذعخية
ً
األحجاث كالػقائع الستجاخمة ،كىحا التسازج لمعشاصخ الفشية ىي( :الحخكة ،كالرػت ،كالمػف)،

كمغ أمثمة ىحا التسازج قػلو في قريجة "مخاض"(:)2
1

( ) المط ،فً الشعر اإلسالمً واألموي (ص.)334
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)34 - 33
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القسخ
يػما ..غخد ُ
ُف ِخ َج ْت شفاه الميل ا
الذجخ
لسا بجا
ُ
جف وال َث َسُخ.
قج ّ
السصخ"
"قج يشدل
ُ

تجسعت:
وتجسعت كل الغيػم ّ

السصخ"
"قج يشدل
ُ

وزمجخت:
وتكاثفت ريح الذسال
ْ

السصخ"
"قج يشدل
ُ

ِ
عددت:
وبكت مخوج الحب شػاقا
لمعصاش وز ْ
ْ
السصخ"
"قج يشدل
ُ

تعصخت:
وتشاثخ الغمسان حػل عجائد األحدان حيغ
ْ

السصخ"
"قج يشدل
ُ

فتثاءبت شسذ الرباح وحػَقَم ْت:
ْ
"كدحابة في الريف – ّأواه – َم َز ْت

وتبعثخت
ْ
السصخ
لع يشدل
ُ

الذجخ .
لحا  ...لع ُيدىخ
ُ
خط الذاعخ خالؿ السقصع الذعخؼ الدابق صػرًة شعخي ًة كمي ًة ،كىي صػرة الفمدصيشي
الستعصر التػاؽ لمحخية ،كقج زيغ الذاعخ ىحه الرػرة برػر جدئية متخاكبة ،ال تخمػ مغ
صػت ،كال حخكة تثخؼ السعشى ،كتديج مغ قػة اإليحاء ،ككصف فييا دكرة الحياة مغ اخزخار
الذجخ ،كنزػج الثسخ ،كتمبج الدساء بالغيػـ ،كىبػب الخياح ،كحشيغ األرض العصذى لمساء،

كاجتساع أجياؿ البذخ ،كتثاؤب الذسذ ،كىحه صػرةٌ جدئي ٌة مفعس ٌة بالحيػية تزافخت مع بعزيا
لتذكل صػرة كمية ،يغػص فييا خياؿ القارغ أراد مشيا الذاعخ التشبؤ بػجػد بريز ٍ
أمل
لمخالص مغ السحتل بعج تػفخ مقػمات عجة ليحا األمل؛ كاإليساف بعقيجة السقاكمة ،كانتذارىا في

أرجاء الػشغ ،كاجتساع الربية كالعجائد عمى اليجؼ نفدو ،كلكغ في نياية السصاؼ تحجث

الرجمة ،كىي أف كل ما يخاه ما ىػ إال مػجة عابخة تدخؼ في الخكح ،ثع ال تفتأ أف تحىب أدراج

الخياح.

92

كقج اتكأ الذاعخ في بشاء صػرتو الكمية عمى التجديج كالتذخيز ،ككانت ج ُّل مػ ِ
ارده
ُ
الترػيخية مدتسجة مغ الصبيعة ،كيتزح ذلظ مغ قػلو في قريجة "السؤامخة"(:)1
ذات صباح

كشت عمى الذاشئ أليػ
ُ
بخيئا
كان الخمل ا
بخيئا
والساء ا

بخيئا
والذجخ ا

جخيئا..
كشت ا
لكشي ُ
السخجان
فعبثت بأصجاف البحخ ألستخخج مشيا المؤلؤ و
ْ
ُ
كي أنثخُه لمرياديغ الفقخاء –

السػج،
فجغ
ّ
ُ
األسساك السخجوعةُ،
انتفز ْت في وجيي
َ
ُ
التسداح
ثار
ُ
الحيتان
استشفخت
ْ
ىب ْت عاصف ٌة في ِّ
البخ
القخصان
سفغ
ْ
ْ
أضاءت ُ

حمقات
انعق َج ْت حمقات
قت
الغخبان َ ..
ْ
تحم ْ
ُ
...
سال الجم

اصصبغت أمػاه البحخ
ْ
ردوا..
صخخت فسا ّ
ُ

فظ الحػت الكاسخ تخكػني
م
مقى في ّ
ُ ا
غجروني يا أمي
غجروني!

يقجـ الذاعخ خالؿ قريجتو الدابقة صػرًة كمي ًة ،يعبخ مغ خالليا عغ اإلحباشات التي
كاجييا الذاعخ كمغ لف لفو مغ السقاكميغ الحيغ رسسػا ألنفديع شخيق استخداد أرضيع،
ٍ
رػر جد ٍ
كاستعادة كششيع عبخ فػىات البشادؽ ،كأزيد الخصاص ،كجعل ذلظ كمو ب ٍ
متشػعة،
ئية
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)303 - 302
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فقج كاجو األخصار مغ األمػاج العاتية ،كاألسساؾ السخجكعة ،كالتساسيح ،كالحيتاف ،كالعػاصف،
ككل ىحه التحجيات أدت إلى ضيػر المػف األحسخ القاني ،أؼ ما يعشي تزخج األرض بجماء

يجا مغ العشاصخ الستذابكة ،حيث شغى الرػت في العجيج مغ
الذيجاء كالجخحى ،فشالحع مد ً
ردكا ،صييل العخبات،
الكمسات كالعبارات ،مثل( :جغ السػج ،ىبت عاصفة ،صخخت فسا ّ
كضجيج الباعة ،كغشاء الذخفات) ،ككاف لمحخكة حزػر في عبارات الذاعخ مشيا( :عمى

الذاشئ أليػ ،عبثت بأصجاؼ البحخ ،انتفزت في كجيي األسساؾ ،استشفخت الحيتاف ،تحمقت

يغب المػف في تذكيل الرػرة ،كسا في جسمة (ساؿ الجـ ،اصصبغت أمػاه البحخ،
الغخباف) ،كلع ْ
أضاءت سفغ القخصاف).

كىحا مذيج آخخ يرػر لمباحث مجػ السعاناة التي عاشيا الػشغ ،كقج صاغيا الذاعخ

بألػاف الرػر الجدئية السختمفة في قريجة "مصمػب رأسي"( )1التي يقػؿ فييا:
سش اة بعج سشة

تدىخ يا وششي

دماك السدفػحة في الداحات فتػرق
أشجارك
تشتذخ
َ
َ
في صفحات التاريخ
وتكبخ

عذقا لصيػر البحخ
تربح ا
ِ
محا لألرض
تربح م ا

وتكبخ
وتكبخ

تربح سي افا لمثػرة والثػار

ووشاشا لدىػر الشار
وتكبخ

حبا
تربح في قمب العالع ا
حقجا
أو ا

أو حدانا

يصمع مشظ الذيجاء – الذيجاء

ويبعث فيظ األحياء – األحياء
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)365 - 364
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فيتػارث دمظ األبشاء عغ اآلباء

نذيجا لمذعخاء
تريخ ا
وزاادا لمفقخاء
بيحا العرخ

فال خػف عميظ إذن

ل خػف ول!..

لع تدؿ معاناة الػشغ ماثمة في ذىغ الذاعخ ككججانو؛ كىحا ما دعاه إلى نطع ٍ
عقج فخ ٍيج

مغ الرػر الجدئية يػضح مغ خالليا تداحع األحجاث التي يسخ بيا الػشغ الحبيح عمى مخ

كشغ
الدشيغ ،كتعاقب األحػاؿ كتبجليا ،فالػشغ في كججاف الذاعخ
ٌ
صفحات في تاريخ البذخيةٌ ،
جامع لرشػؼ التػجياتٌ ،
كشغ ث ٌ
ٌ
ائخ يشذج الحخية ،يخخج الذيجاء تمػ الذيجاء ،كيتػارث مججهُ
كشغ يتغشى بو الذعخاء ،كفي مثل ىحه الحاالت يؤكج أف الػشغ ٍ
باؽ كسمح
األبشاء عغ اآلباءٌ ،
اسخ في نفػس أبشائو ال خػؼ عميو مغ الزياع ما داـ كراءه مصالبػف ،كقج جاءت
األرض ،ر ٌ
ىحه الرػرة نابز ًة بالحخكة ،كالرػت ،كالمػف ،كالرػر الجدئية مغ استعارة ،ككشاية ،فالرػت

صادر عغ نذيج الذعخاء ،كالحخكة نحديا في حخكة تػالي سقػط الذيجاء ،كالمػف نخاه في
مدفػح الجماء ،كقج كاف لمرػر الجدئية دكر كبيخ في تكػيغ الرػرة الكمية ،فاستخجاـ جسمة

"تربح ممحاً للرض" كشاية عغ أىسية فمدصيغ عالسياً ،كجسمة "تدىخ يا كششي" كىي استعارة،
ككميا صػر تػحي بسجػ السعاناة التي يحياىا الذعب الفمدصيشي تحت كشأة االحتالؿ.
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السبحث الثالث:
أدوات رسع الرػرة الذعخية
لقج اتدست الرػرة الذعخية عشج الذاعخ عمي فػدة بعجة خرائز فشية عبخ مغ خالليا
عغ عػاشفو كأحاسيدو؛ كلحلظ كاف لمرػرة عشجه شابعيا الخاص في بشاء قريجتو الذعخية،
كمغ األدكات التي استخجميا في رسع صػرتو الذعخية :التذخيز ،كالتجديج ،كمدج

الستشاقزات ،كتخاسل الحػاس ،الخمد ،كالتمػيغ ،كلليظ تفريل ذلظ:

أول :التذخيز
ا
يعج التذخيز مغ أىع األساليب الفشية التي يمجأ إلييا الذعخاء في قرائجىع؛ لتذكيل

صػرىع الذعخية ،كىي "كسيمة فشية قجيسة ،عخفيا شعخنا العخبي ،كالذعخ العالسي ،مشح أقجـ
عرػره ،كىحه الػسيمة تقػـ عمى أساس تذخيز السعاني السجخدة ،كمطاىخ الصبيعة الجامجة

في صػرة كائشات حية تحذ كتتحخؾ كتشبس بالحياة"(.)1
كع ِّخؼ كحلظ بأنو" :نقل الكائشات الحية ،كالجسادات التي تجرؾ بالحػاس السختمفة مغ
ُ
ٍ
شخػصا ناشق ًة،
حدي ججيج تكتدب فيو صفات البذخ ،فتربح
عالسيا الحدي إلى عال ٍع
ٍ
ً
لتتحػؿ مطاىخ الصبيعة إلى أشخاص"(.)2
ٍ
اضح في ثشايا قرائج الذاعخ عمي فػدة؛ فأصبحت
كلسذ ىحا األسمػب الفشي
بذكل ك ٍ

تعج بالشذاط كالحيػية ،كمغ الشساذج الذعخية عمى التذخيز قػلو في
ككأنيا لػحات فشية ُّ

قريجة "عػدة الدشجباد"(:)3

رجعت يا أمي لسشدلشا
وحيغ
ُ
رأيت الميل يخقبشي

يحجق في  ..يشيذشي
ّ
وآه لػ أر ِ
اك بذارع األحالم في ضّمي
ألمشح صجرك الػجو الياللي

وأعبجه بذػق متيع َأزلي

أود بجمع قمبي لػ تالقيشا
ّ
1

( ) زاٌد ،عن بناء المصٌدة العربٌة الحدٌثة (ص.)54
2
( ) أبو جحجوح ،البنٌة الفنٌة فً شعر كمال غنٌم (ص.)45
3
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)65
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تحاورنا  ..تعاتبشا
حشان األم يا أمي
يع ّحبشي

لقج أسيع التذخيز في السذيج الدابق في التعبيخ عغ عسق األلع كالحدف ،فيذخز

عائج إلى مشدلو؛ ليخػ كجو أمو التي كػػ نار
كائشا يخقبو كيحجؽ بو كىػ ٌ
الذاعخ الميل فيجعمو ً
حمسا بعيج السشاؿ ،فكل مغ عمى ىحه البديصة يتآمخ
الذػؽ إلييا قمبو حتى أصبحت العػدة ً
عازـ عمى الخجػع إلى أحزاف أمو ميسا كمف األمخ مغ تزحيات.
إلبقائو في غخبتو ،كلكشو ٌ

كسا يخػ الباحث الذاعخ يذخز العيشيغ كيجعميا كاإلنداف الحؼ يزحظ ،فيقػؿ في

قريجة "آخخ الفخاعشة"(:)1
ِ
فأضحظ
عيشاك،
تزحظ
ْ
فأبتدع
تبتدسيغ
َ
ْ
ِ
عيشاك تقػلن:
ام مخ ْت لع نتكمع ..
أعػ ٌ
صستظ
اخخج مغ
َ
ْ
فالذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة يذخز عيشا فمدصيغ ككأنيغ فتاتاف تزحكاف

لو ،عيشا محبػبتو التي لع تفارؽ خيالو لحط ًة ،عيشاف تزحكاف كتبتدساف كتتكمساف ،ككأنيا
تصالبو بالعػدة الدخيعة إلى أحزانيا ،فيي أشج شػًقا إليو مغ شػقو إلييا ،كىي بحاجة إليو أشج

مغ حاجتو إلييا ،فيي تحتاجو ليخفع عشيا الزيع كالطمع الػاقعاف بيا مغ القخيب كالبعيج؛ لحا فقج

استخجمت حػاسيا الػاضحة السعبخة؛ لتمفت االنتباه إلى حاليا تحت االحتالؿ.
كفي مقصع آخخ نخػ كيف يزيء التذخيز السعشى ،كيبخز جػانبو الخفية ،كفيقػؿ

الذاعخ في مقصع آخخ مغ نفذ القريجة(:)2
كان الشيل الزاحظ يجخي

عجوا؟ ل أدري
ىل كان
ا
صجيقا؟ ىل كان ا
عذقا؟ ل أدري
سخخية يزحظ أم ا
يجخي الشيل ويجخي

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)335
2
( ) المصدر السابك ،ص.336
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فالذاعخ في ىحه الرػرة شخز نيخ الشيل باإلنداف الحؼ يجخؼ
ضاحكا ،فالذاعخ ال
ً
عجك؟ ىل يزحظ سخخي ًة أـ عذقاً؟ لحا استخجـ الذاعخ أسمػب
يجرؼ ىل نيخ الشيل
ٌ
صجيق أـ ٌ
االستفياـ كجليل عمى حيختو إزاء تخبط السػاقف ،كتخنح اآلراء تجاه قزيتو التي لصالسا كانت

القزية األـ.

أيزا ،تذخيرو لمحخش الحؼ
كمغ مطاىخ التشػيع في الرػر التذخيرية عشج الذاعخ ً
إندانا متشػع األحاسيذ ،ففي قريجة "مصمػب رأسي" يقػؿ(:)1
جعمو
ً

أبػ عمي إياد(:)2

ِ
الػشغ
شائك اة كانت شخقات
فمبيت
دعتظ
َ
َ

ولكغ الديجة الخزخاء
ّ

وفج َت إلييا مع حخاس الساء
ْ
بقبمتظ األولى
عاجْمت الصيغ
َ
َ
الحخش
ابتدع
ُ
ندْفت عمى جحع الجػز

الحخش
بكى
ُ
قتيال
سقصت عمى العذب ا
َ
الحخش
صخخ
ُ

ٍ
ٍ
ناصعة
صفحة
صػر تذخيري ًة بجيع ًة في
ًا
يدجل الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة
البصل (أبػ عمي إياد)،
الذييج
الذاعخ
مغ صفحات السقاكمة الفمدصيشية الباسمة ،حيث يدتحكخ
َ
ُ
َ

كصػالتو في أحخاش الػشغ ،حيث كاف أحج مؤسدي العسل السقاكـ في فمدصيغ؛ لحا فقج شخز

الذاعخ الحخش بإنداف مخىف اإلحداس ،ففي السخة األكلى ابتدع الحخش لسا شبع الثائخ عمى

جبيشو القبمة األكلى ،كفي السخة الثانية بكى الحخش لسا رأػ الجـ الثائخ يشدؼ ،كأما في الثالثة فقج

فجاء لمػشغ.
صخخ الحخش حخق ًة عمى مغ دفعػا أركاحيع كدماءىع الدكية رخير ًة ً

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)345
2
) ) ولٌد أحمد نمر ،لائد فلسطٌنً وعضو اللجنة المركزٌة لحركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً (فتح) ،ولد فً بلدة للمٌلٌة ،وكنٌته أبو
علً إٌاد ،ولد استشهد ٌوم 3753/5 /35م .الموسوعة الفلسطٌنٌة (مج /2ص .)376
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ثانيا :التجديج
ا
ىػ كسيمة مغ الػسائل التي اعتسج عمييا الذاعخ عمي فػدة في بشاء صػره الذعخية،

كيتع خالليا "مشح السجخدات العقمية صفات مادية ،فتشتقل مغ عالع الستخيالت الحىشية إلى عالع
ُّ

السحدػسات .كنقل السجخدات لعالع السجركات بالحػاس يقخبيا إلى الحىغ ،كيزعيا في بؤرة

التمقي كاإلدراؾ"( ،)1كمغ أمثمة األشياء العقمية السجخدة الذػؽ ،كالحشيغ ،كالحب ،كاأللع ،كالربخ

اضح في ذىغ
كغيخىا ،كىي
أثخ ك ٌ
صػر ذىشي ٌة مجخدةٌ ،فإذا اقتخبت مغ عالع الحػاس كاف ليا ٌ
ٌ
الستمقي.
كمغ األمثمة الذعخية عمى التجديج قػؿ الذاعخ عمي فػدة في قريجة "امخأة"(:)2
انرخفت
وداعا ،و
قمت:
ْ
ُ
ا
أباعج الخصػات بيششا
أحسل أكياس الذقاء
...
ركبت زورق اليسػم
وحيشسا ُ
الشديان
احال مع األسى والػجج و
ر ا
ْ
رأيت شيفظ الحبيب
كف الدمان
يبكي عمى ّ

طا
يخػ الباحث أف التجديج في صػرتو االستعارية "أحسل أكياس الذقاء" ،فقج استخجـ لف ً

ٍ
محدػس (الذقاء) ،كجدجه بسقياس حدي (األكياس)؛ ليكػف قخ ًيبا مغ فيع القارغ
معشػيا غيخ
كالدامع فقاؿ" :أحسل أكياس الذقاء" ،فالذقاء معشػؼ ليذ لو مقياس حقيقي ،كلسا أراد الذاعخ

إضيار مجػ شغيانو كزيادتو جعمو يقاس باألكياس ما يذعخ بسجػ ثقمو عمى نفذ الذاعخ الحؼ

تخؾ كششو كىجخه قد ًاخ دكف كجو حق ،حتى أنو أصبح يعير في بحخ متالشع األمػاج مغ
الذجائج كالكخب التي تحيط بو مغ كل جانب؛ ما دعاه أف يجدج اليسػـ ،كىػ تجديج شيء

معشػؼ بذيء حدي يسل زكرقو الحؼ يخػض بو غسار بحخ الطمسات التي تمفو في حياة الغخبة.

1

( ) أبو جحجوح ،البنٌة الفنٌة فً شعر كمال غنٌم (ص.)45
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)333
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يجدج الشدياف كالحؿ في مأساتو التي عاشيا مغ األىل
كيتزح ىشا أف الذاعخ ّ
كاألصجقاء ،حيث يقػؿ في قريجة "كادؼ الديخ"(:)1
مغ يػمي كشت أقارع وجو الصغيان

في الحمبة كشت أصارع كل صباح ومداء

كانت ترخعشي الثيخان

كانت تأكل وجيي الشيخان

مغ أجل األخػة يا وادي الديخ

فخماني األخػة في قاع البئخ

غسخوني بيغ زوايا الشديان

لجغػني لجغة أفعى

قاومت التيار ولكغ الغجر

ضل كديل الدمغ الجارف ل يعخف معشى الخحسة
ل يعخف معشى القيخ

صخيعا تحت سشابظ خيل األىل
فيػيت
ا
ذليال
أرداني سيع الحل
فرخت ا
ُ

قتيال
أرداني سيع األىل فست ا
آه يا وادي الديخ مغ الغجر
آه مغ غجر األحباب

ِ
مأساتو مع األىل كاألصجقاء الحيغ تخمػا عشو
فالذاعخ في السقصع الدابق يخكؼ قرة

دليل عمى أف
كتخكػه
ً
بشاء لو عجة زكايا ،كىحا ٌ
كحيجا شخ ًيجا ،فيجدج الشدياف في حياتو ككأنو ٌ
ىجخىع ،كنديانيع شاؿ بو كصػؿ السدافة بيغ زكايا البشاء أك يديج ،بل إنيع لع يكتفػا بحلظ بل

سيع يريب اإلنداف في مقتل ،كىحا ما أراد الذاعخ إيرالو
رمػه بديع الحؿ،
ّ
فجدج الحؿ ككأنو ٌ
ِ
نفدو ،الحيغ شبييع
مغ م اخرة الجفاء ،كالبعج ،كالصخد ،كالتخمي مغ أقخب الشاس ،كأعدىع عمى
ٍ
خػؼ
بإخػة سيجنا يػسف – عميو الدالـ – الحيغ رمػا أخاىع في غيابات الجب دكف كازٍع مغ

أك ضسيخ.

كيتجمى التجديج في أبيى صػره حيغ يعبخ الذاعخ عمي فػدة عغ مجػ إص اخره كعدمو
عمى نيل حخيتو ،ككدخ قيػد الحؿ كالغخبة ،حيث يقػؿ في قريجة "مصمػب رأسي"(:)1
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)327
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ثكمتظ الكخة األرضية
َ
إن لع نخمع مشيا أشجار الدّقػم
...

حتى تخرب في األرض بديػب الثػرِة

.............

وبداتيغ الحخية

في ذاك اليػم

المج،
مددحس ا كان مصار ّ
الذسذ بمػن البخقػق،

الثائ ِخ
بخشاش َ

وبداتيغ الحخية

يجدج الذاعخ الحخية الغخاء -كىي شيء
مغ خمجات نفدو التػاقة لمحخية كاالنعتاؽ ّ
إيحانا مشو بالشفيخ العاـ الحؼ
معشػؼ  -بالبداتيغ الغشاء  -كىي شيء مادؼ محدػس  -كذلظ ً
سيشتيي بو إلى الحخية ال محاؿ ،فقج حث الذاعخ أحج الثػار (أككػمػتػ)

()2

أحج مشفحؼ العسمية

الفجائية في مصار المج عمى عجـ االستدالـ حتى آخخ قصخة مغ دمو؛ ألنو سيخكؼ بجمو الصخقات

التي سيدمكيا الثائخكف مغ بعجه مشصمقيغ نحػ الحخية السشذػدة.

ثال اثا :مدج الستشاقزات
نػع الذاعخ عمي فػدة في استخجاـ التقشيات التي تػضح جساليات الرػرة في شعخه،

ِ
يكتف بالعالقات السألػفة بيغ عشاصخ الرػر؛ بل تجاكزىا إلى تقشية تبخز الجساؿ في شعخه
فمع
كياف ك ٍ
في ٍ
احج يتعانق فيو الذيء كنقيزو ،فاستسج مشو بعس خرائرو ،كيزيف إليو بعس

سساتو؛ ليعكذ الحالة الشفدية السبيسة ،كالسزصخبة؛ التي انتابتو نتيج ًة لس اخرة الػاقع الحؼ يعيذو

اإلنداف الفمدصيشي السيجخ عغ كششو ،حيث يجسع في العجيج مغ قرائجه الذعخية بيغ
األشياء الستباعجة ،كمغ ذلظ قريجتو "حجخ الحكخيات"(:)3
وقمبي يعجو..

جخيحا يخيج الذفار
ا
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)360 - 357
2
) ( طالب علم النبات ولد عام 1947م ،تم تجنٌده فً الجٌش األحمر الٌابانً ،واعتمل فً لبنان  ،وأشهر إسالمه ،وكان واح ادا من
منفذي عملٌة مطار اللد.
3
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)334 - 333
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ام عحابظ لي
حخ ٌ
ولػ أن عشجي عحابظ أحمى عحاب
ألح عحاب!

يححك الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة ححك العاشق الػلياف الحؼ يخػ م اخرة العذق

جميا عشجما يػضف مدج األشياء
لحة
شيجا
ً
سمدبيال ،كيخػ حياة العذق ً
ً
كنعيسا ،كيطيخ ذلظ ً
ً
حمػا كلحي ًحا؟
الستشاقزة (أحمى ،أل ّح) مع (عحاب) ،مسا يفتح
ً
مجاال لمتداؤؿ ،كيف يكػف العحاب ً

فالجاؿ(العحاب) يػحي باأللع ،كالس اخرة ،كالتيو ،كالحدخة؛ كالجالف (أحمى ،أل ّح) يػحياف بالشعيع،

كالخاحة ،كالصسأنيشة ،كاليشاء ،كلكشيا حياة العاشق الستيع الحؼ يمف حػلو شيف السحبػب في كل

لحطة.

بخز حجع السأساة اإلندانية التي يدعى الذاعخ باستسخار
كيديع مدج الستشاقزات في إ ا
إلبخازىا في تجخبتو الذعخية ،كيتزح ذلظ في قريجة "مصمػب رأسي"( ،)1فيقػؿ:
سخحان بذارة:
سخحان:
الكجمات عمى خجييا
السخ عمى شفتييا
العدل ّ
آثار القيج عمى زنجييا
أتخى يا سخحان؟
جسع الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة بيغ داليغ متشاقزيغ (العدل ،السخ) فالعدل
حمػ السحاؽ ،كلكشو أعصاه صفة الس اخرة؛ ليػضح لمستمقي في ىحيغ الشقيزيغ تشاقس العيذة التي

يحياىا تحت االحتالؿ ،فيتخبط بيغ جشباتيا يمتسذ الفخج
أحيانا ،فيخىقو الزيق كيزشيو ،حياةٌ
ً
حياة سػي ًة ال اضصخاب فييا.
مزصخب ٌة دعت الػشغ أف يصمب مغ محبيو أف ييجخكه؛ ليعير ً
كمغ األمثمة كحلظ عمى مدج الستشاقزات قػلو في قريجة "فخس البحخ"(:)2
سادر...
ٌ

سادر في جحيسي ،وخمف الذػاشئ تريل سيجتي فخس البحخ

أجخاسيا تػقع الدسظ الستػائي والػرد والفقسات

سخخد ا صػتيا كان حيغ ابتميشا بيا ذات أمدية
1

( ) المصدر السابك ،ص.356 - 355
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)576
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وىي تجخي وتميث ما بيغ بػابة البحخ والذخفات

صا
صاعجا – ىاب ا
ا
صا صػتيا كان
فخحا – قان ا
ا
كان ألي افا كأنثى الذتاء

يخسع الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة مالمح محبػبتو (فمدصيغ) في سياؽ غدلي

يػضح مغ خاللو الحياة السزصخبة التي كانت تحياىا السحبػبة ،كالطخكؼ القاسية التي أحاشت

بيا؛ نتيجة تخمي القخيب كالبعيج عشيا ،حتى صارت كفخس البحخ تتشاكبيا أمػاجو الستالشسة،

فتكاد ترل َبخ األماف تارة ،كتقحؼ في أتػف السيالظ تارة أخخػ ،كمغ مذاىجاتو السشصقية
صا) ،كىحه الجالالت
صا)،
لمػصف الدابق مدجو بيغ الستشاقزات
(فخحا ،كقان ً
(صاعجا ،ىاب ً
ً
ً
ٍ
ٍ
استثشائية سستيا الػاضحة االضصخاب كالتخبط.
حاالت
متشاقزة يدتحيل تالقييا إال في

رابعا :تخاسل الحػاس
كسيمة مغ الػسائل الترػيخية التي اعتسج عمييا الذاعخ عمي فػدة في بشاء صػره

الذعخية؛ إذ تذتخؾ أكثخ مغ حاسة عمى إخخاج الفكخة السخاد نقميا لمستمقي ،كَنعشي بيا "كصف
مجركات كل حاسة مغ الحػاس برفات مجركات الحاسة األخخػ ،فتعصي السدسػعات ألػ ًانا،
أنغاما ،كتربح السخئيات عاشخة"(.)1
كتريخ السذسػمات
ً

كقج كضف الذاعخ عمي فػدة تمظ التقشية في ٍ
كثيخ مغ قرائجه الذعخية؛ لتسشح الرػرة
ٍ
حاسة بػضيفتيا الخاصة بيا؛ كلعل ذلظ يعػد
أبعادا جسالي ًة أكبخ مغ الرػر التي تمتدـ فييا كل
ً
أحذ بيا نتيجة الغخبة ،كالحشيغ ،كالذػؽ الكبيخ لػششو ،كمغ تمظ
لمحالة الذعػرية الستػتخة التي ّ

الشساذج التي اشتسمت عمى التبادؿ في كضائف الحػاس ،قػلو في قريجة "مصمػب رأسي"(:)2
سخحان :األفعى  ..األفعى يا سخحان

الدع،
األفعى تمفح معذػقتظ الدسخاء بشفحات ّ
وىا ىػ ذنب األفعى خمف الخ ِ
ابية
ولكغ الخأس بعيج
ّ

يقػـ السقصع الدابق برػرة أساسية عمى فكخة تخاسل الحػاس؛ إذ تتحػؿ استعساالت

الدع السحدػس
الحػاس بحدب مقرػد الذاعخ ،كفيع القارغ لجالالت األلفاظ ،حيث يربغ ىشا ُّ
1

( ) هالل ،النمد األدبً الحدٌث (ص.)573
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)356
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الحؼ يتجخعو السقاكـ الفمدصيشي بذعػر البخد الشاجع عغ نفحات تقمب الطخكؼ الرعبة التي
معذػقتو فمدصيغ.
كانت تحياىا
ُ

كقج مدج كحلظ بيغ حاستي الحكؽ ،كالمسذ ،فيقػؿ في قريجة "رياح الخساسيغ"(:)1
ِ
حجثتشي نذخة األخبار عشو ول رياح الصقذ
ووجيظ ضائع  ..ما ّ
ِ
أس
كبختُ ،
ُ
شاب مشي الخ ْ
كبخت  ..أرىقشي انتطاركَ ،
أشعمت الحخائق ،في السخافئ ُّ
أياما –
عمى السيشاء
ُ
بت ا
قمت ما في الشفذ لمحخاس –
شخبت الشار،
أتمفت المفائفُ ،
ُ
ُ
صا" –
صا"  .قمت لمػديان " ..قح ا
صا"  .قمت لمصخقات " ..قح ا
"قح ا

صا" أجابػني
كميع "قح ا

كاف البج لمذاعخ في كسط ىحا ِ
الدحاـ – زحاـ السآسي كالتيو في الغخبة – أف يػضح

مجػ اكتػائو بالشار التي كصمت إلى أحذائو ،فأدمت فؤادهُ بالمػعة ،كالحشيغ ،كالذػؽ الالمتشاىي
لتخاب الػشغ ،حتى ككأنو يذخب ىحه الشار شخًبا كلكشو شخب السجبخ الحؼ ال حػؿ لو كال قػة،
فالذخب يػحي بالعسق ،كىػ ما أراد الذاعخ إيرالو ،صػرة تبيغ أف الشار كػت جسيع أنحاء

جدجه ،حيث انتذخت مع كل قصخة دـ كسا يشتذخ الساء داخل الجدج.

كلتػضيح مأساة شعبو تحت االحتالؿ ،فقج كضف الذاعخ ضاىخة تخاسل الحػاس؛ ليبخز

معالع السأساة في أجمى صػ ٍرة ،كمغ ذلظ قػلو في قريجة "حجيقة الحيػاف"(:)2
صياد عجػز شخع األنياب و ِ
السخمب
ّ
َ
ِ
األنياب في وجو اإلوز
خمب و
َ
والس َ
نيخ مغ صخاخ
الساء اا
فاستحال
ُ
ق واأل ُُّم
سقط
العاشق والسعذػ ُ
ُ

لصالسا ذاؽ الذعب الفمدصيشي الػيالت تمػ الػيالت مغ السحتل ،كاسترخخ عسقو

العخبي؛ ليكػف إلى جانبو في الحكد عغ أرضو كمقجساتو ،كلكغ كسا قاؿ الذاعخ(:)3

ولكغ ل حيا َة لسغ ُتشادي

ناديت حيا
أسسعت لػ
لقج
َ
َ

1

( ) المصدر السابك ،ص.525
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)565
3
ي (ص.)335
( ) شعر عمرو بن َم ْع َد ٌَ ْك ِر َ
ب الزبٌد ّ
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فكل الشجاءات ذىبت أدراج الخياح ،كلع تجج آذاف تدتػعب صجاىا؛ لحا استغل الذاعخ

ىحا القرػر في الدسع في أبيى صػرة؛ فجعل اآلذاف التي تدسع ككأنيا تدتقبل أصػات صخاخ
مياه األنيار ،كشاية عغ أصالة الرػت ،كانديابو ،كانتذاره ،كسخعتو كشجتو كتػاصمو.

خامدا :الخمد
ا

ُي ُّ
عج الخمد مغ الطػاىخ الفشية البارزة عشج الذعخاء السحجثيغ ،حيث استصاعػا مغ ك ارئو
ىخكبا مغ سصػة الحاكع ،كىحا يبخز سعة تجارب
إثخاء لغتيع الذعخية ،كتحقيق أىجافيع كغاياتيع
ً

السبجع ،كعسق نزجو الفكخؼ ،كالذاعخ الفمدصيشي – كغيخه مغ الذعخاء العخب -كضف الخمد

في قرائجه الذعخية ،حيث "يعتبخ الخمد كسيمة إيحائية مغ أبخز كسائل الترػيخ الذعخية التي

ابتجعيا الذاعخ السعاصخ عبخ سعيو الجائب كراء اكتذاؼ كسائل تعبيخ لغػية ،يثخؼ بيا لغتو
الذعخية ،كيجعميا قادرة عمى اإليحاء بسا يدتعري عمى التحجيج كالػصف مغ مذاعخه
كأحاسيدو كأبعاد رؤيتو الذعخية السختمفة"(.)1

كتكسغ قػة اإلبجاع الخمدؼ في تسكشو مغ إيجاد "صمة بيغ الحات كاألشياء؛ بحيث تػلج

السذاعخ عغ شخيق اإلشارة الشفدية ،ال عغ شخيق التدسية كالترخيح"( .)2كىحا ما أكجه عمي

عسػما عبارة عغ إشارة حدية مجازية لذيء ال يقع
عذخؼ زايج بقػلو" :الخمد الذعخؼ كاألدبي
ً
تحت الحػاس"( .)3كتخػ سمسى الخزخاء الجيػسي أف الخمد قائع عمى "استخجاـ كمسة أك عبارة

السذبو
لتجؿ عمى شيء آخخ ،ال بالتذابو (ألف الخمد ،عمى نقيس االستعارة كالتذبيو ،يفتقخ إلى
ّ
بو) بل اإليحاء كاإلشارة"

()4

إلى السدكػت عشو في الشز ،كالحؼ مغ شأنو أف يتيح لمستمقي

إمكانية تأمل ما كراء الشز ،كبحلظ يكػف الخمد "المغة التي تبجأ حيغ تشتيي لغة القريجة أك ىػ

القريجة التي تتكػف في كعيظ بعج قخاءة القريجة"(.)5

كبيخ في تذكيل الرػرة الفشية ،كىشاؾ تجاخل كبيخ بيشيسا ،كالرػرة  -مغ
دكر ٌ
كلمخمد ٌ
خالؿ عشاصخىا الستسثمة بالػاقع ،كالفكخ ،كالعاشفة ،كالخياؿ  -تعسل عمى تعسيق أبعاد الخمد،
ججيجة ،كيحذ الستمقي بسجسػعة مغ السذاعخ الفشية التي تتػلج عغ شخيق الخمد.
أشياء
كتسشحو
ً
َ

1

( ) زاٌد ،عن بناء المصٌدة العربٌة الحدٌثة (ص.)302
2
( ) هالل ،األدب الممارن (ص.)576
3
( ) زاٌد ،عن بناء المصٌدة العربٌة الحدٌثة (ص.)302
4
( ) الجٌوسً ،االتجاهات والحركات فً الشعر العربً الحدٌث (ص.)563
5
( ) أدونٌس ،زمن الشعر (ص.)340
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ٍ
ٍ
ججيجة،
دالالت
مباشخا ،كيكدبيا
تأثيخ
كعمى الػجو السقابل فالخمد يؤثخ في الرػرة ًا
ً
فسثال الخمد التاريخي يشزع إلى الرػرة؛ فيشقل ذىغ الستمقي كلحداسو إلى الفتخة الدمشية التي
ً
أنذئ فييا.

اعا مختمف ًة مغ الخمػز في قرائجه؛ ليػحي مغ خالليا
كقج استثسخ الذاعخ عمي فػدة أنػ ً
بالػاقع الحؼ يعيذو أبشاء الذعب الفمدصيشي ،كمغ تمظ السرادر التي نيل مشيا رمػزه الصبيعة،
كذلظ مغ شأنو أف يثخؼ تجخبتو ،كيعسق صػره التي تػحي بأفكاره كأحاسيدو ،كانفعاالتو.

كثيخ مغ دالالت الطمع كرمػزه؛ مثل :القتل ،كالجـ ،كالصاغية ،كالجشخاؿ
كيػضف الذاعخ ًا
كغيخ ذلظ؛ ألف الذاعخ عانى مغ شتى صشػؼ الطمع كالسعاناة ،كقج تسثل ذلظ في قريجتو

"شالػـ  ..يا حبي يا حبي  ..شالػـ"(:)1
" " stop

مختجيا خػذتو الفخعػنية
ىا قج شمع الباشا
ا
معتسخ نجسة داود
اا
وعمع المبخيالية

ىا ىػ يشتعل الجشخالت ويسزي

يتدػل بعس الجولرات ويسزي

في السقصع الذعخؼ الدابق رمد الذاعخ لمجشخاالت بالشعل ،ثع صب جاـ غزبو عمى

مغ خانػا العخكبة ،كتاجخكا باسع القزية ،كىع يجعػف حسايتيا كالحكد عشيا ،كما ىع إال حفش ٌة

مغ بداشيخ في أقجاـ أسيادىع الحيغ يسجكنيع بالساؿ ،كمكاسب ،كأىػاء شخرية ذميسة جعمتيع
يشطخكف إلى الذعػب بشطخة ازدراء كعبػدية .

أحيانا إلى استخجاـ أسساء بعس الحيػانات كخمػز ألشخاص،
كيمجأ الذاعخ عمي فػدة
ً
كسا في قريجتو "الفيج"(:)2
ألسا
يرجف أن أشيق ا

كمبا يشير جثة غدة،
حيغ أرى ا
سيشاء،
القجس،

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)333
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)337
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الجػلن،

يرجف أن أعتحر لصفل عخبي
في األسصخ الذعخية الدابقة يدتحكخ الذاعخ كىػ في عشفػاف ثػرتو كل السذاىج التي

أدت إلى عػدة الػعي الثػرؼ إليو حيغ يخػ غدالف بالده ،كالتي يقرج بيا أبشاء شعبو الصيب،

الزاؿ الحؼ يشير كل ما يجج في
كىي تكتػؼ بشار السحتل ،ىحا السحتل الحؼ رمد إليو بالكمب
ّ
شخيقو ،فيحا السحتل يشير تارة في مرخ ،كأخخػ في فمدصيغ ،كثالثة في سػريا ،كىحه السذاىج
الستكخرة أليبت في نفدو العدـ كاإلصخار عمى الخجػع ،كالعػدة إلى الػشغ الغالي.

كفي مقصع شعخؼ آخخ كمو رمدية ،يقػؿ الذاعخ في قريجة "مصمػب رأسي"(:)1
جيفا ار غدة:

تل بخوقي بخاقا بخاقا
أس ُّ
ْ
أقتحع نػافحىع
حشذا
حشذا ا
أصعقيع ا
أىخسيع أفعى أفعى

اضح مغ الذاعخ لمثائخيغ عمى درب جيفا ار غدة
في السقصع الذعخؼ الدابق تحخ ٌ
يس ك ٌ
ٍ
غزب في كجػه السحتميغ الحيغ رمد إلييع
اكيغ
أف يكػنػا عمى قجر السدؤكلية ،كأف يثػركا بخ َ

الذاعخ باألحشاش تارة ،كباألفعى تارة أخخػ ،كحخض عمى قتاليع؛ إلراحة الشاس مغ لجغيع،
اء بالدجغ ،أك التعحيب،
كسسػميع التي لصالسا بثّػىا في لحػـ أبشاء غدة السطمػميغ السعحبيغ سػ ً
أك الشفي كاإلبعاد عغ الػشغ ،أك حتى القتل ألتفو األسباب.
أيزا في قريجة "مصمػب رأسي"(:)2
يقػؿ ً
سخحان بذارة:

البخ،
ميسػما كان يديخ الػلج العاشق في ّ
ا
فسشح اختصفػا معذػقتو وىي تريح لو
وىػ يمػب

يبخز الذاعخ في األسصخ الدابقة مذاعخه الجياشة في كصفو لحالة الثائخ سخحاف بذارة

الحؼ رأػ كششو فمدصيغ ُيغترب مغ السحتل ،فػصفو كىػ يتخنح مغ ىػؿ السذيج ،حيث يخػ
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)353
2
( ) المصدر السابك ،ص.355
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شبخ عمى مدسع
شبخ ًا
معذػقتو (فمدصيغ) بيغ أيجؼ مجػس األرض الييػد كىع يغتربػنيا ًا
كمخأػ العالع أجسع.
ٍ
ٍ
ٍ
كمؤثخ في تذكيل الرػر الذعخية
فاعل
بذكل
لقج ُكِّف َق الذاعخ في تػضيف رمػزه
أثخ عسيًقا في نفدية الستمقي.
السختمفة ،فشجج تػافًقا بيغ الخمد كالسخمػز إليو ،كبالتالي تخؾ ًا

سادسا :شعخية األلػان
ا

ٍ
بأىسية كبيخٍة عشج الذعخاء ،فتفاكتػا في مقجراتيع عمى تػضيفيا في
حطيت األلػاف
اف ز ٍ
نرػصيع الذعخية ،فكانت الصبيعة العشرخ السميع في صبغ القرائج الذعخية بألػ ٍ
اىية

مدتسجة مغ الصبيعة الخالبة السحيصة بالذاعخ.

بارز في تذكيل الرػر الذعخية لجػ الذاعخ عمي فػدة ،كأضفى
دكر ًا
كلقج لعب المػف ًا
أبعادا نفدي ًة عسيق ًة ،باإلضافة إلى إغشاء نرػصو بجالالت فشية متشػعة ،كليزاح الخؤية
عمييا ً

التي يدعى مغ خالليا التعبيخ عغ مذاعخه كأحاسيدو؛ ألف الذعخ "يشبت كيتخعخع في أحزاف

اء أكانت مشطػرة أـ مدتحزخة في الحىغ ،كىػ بالشدبة لمقارغ كسيمة
األشكاؿ كاأللػاف ،سػ ً
الستحزار ىحه األشكاؿ كاأللػاف في ندق كاحج"(.)1
كقج أفخزت الجراسة اإلحرائية أف جسمة الجحكر التي تجكر حػؿ حقل األلػاف بمغت

حػالي ( )15مفخدة ،كتتكخر في خصابو الذعخؼ ( )177مخة في مجسػع الجكاكيغ الخسدة بسعجؿ

ار المػف األخزخ الحؼ تكخر ( )49مخة،
( )23.4مفخدة لمجيػاف الػاحج تقخ ًيبا ،كأكثخ األلػاف تكخًا
كالمػف األحسخ( )37مخة ،كالمػف األسػد ( )25مخة ،كالمػف األزرؽ ( )16مخة ،كالمػف
األبيس( )14مخة ،كالمػف األصفخ( )10مخات ،كالمػف الػردؼ( )7مخات ...إلخ ،كسا ىػ مػضح

في الججكؿ اآلتي:

1

( ( إسماعٌل ،الشعر العربً المعاصر(ص.)350
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ججول ( :)1.2يػضح األلػان التي وردت في قرائج الذاعخ عمي فػدة،
وعجد مخات التكخار في كل ديػان مغ الجواويغ

الجيػان

الجيػان

الجيػان

الجيػان

الجيػان

قرائج

األول

الثاني

الثالث

الخابع

الخامذ

متفخقة

األخزخ

4

7

9

18

9

2

49

األحسخ

4

1

10

8

11

3

37

األسػد

4

5

6

4

6

-

األزرق

25

1

1

4

7

3

-

16

األبيس

2

-

7

1

1

3

14

األصفخ

2

-

1

1

4

2

10

الػردي

-

-

2

3

2

-

7

األشقخ

1

-

1

1

1

2

6

األسسخ

3

-

3

-

-

-

6

الحىبي

-

-

1

1

-

-

2

البختقالي

-

-

-

-

-

1

1

األبشػسي

-

-

1

-

-

-

1

الدنجي

-

-

1

-

-

-

1

الميمي

-

-

1

-

-

-

1

البخقػقي

-

-

1

-

-

-

1

السجسػع

21

14

48

44

37

13

177

المفع

السجسػع

 .1المػن األخزخ:
بتذكيل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مييسغ ،كىػ يحاكؿ مغ خاللو
كحزػر
عاؿ
يقع المػف األخزخ في شعخه

إثبات أصالة األرض كاإلنداف ،كداللة تخسيخ المػف األخزخ لميػية الفمدصيشية كالػششية أنو
أحج ألػاف العمع الفمدصيشي ،فيقػؿ في قريجة "عغ البدصاء كالثػرة"(:)1
ِ
العسال  ..كشا في السدار ْع
وشابػر مغ
أماه
ُ
ٌ
كشت ُ
ِ
البؤس نخوي أرضشا الخزخاء مغ بئخ السحبة
بجمػع

ارع
حيشسا مخ عمى العسال "شاعػن" السد ْ

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)76
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اكتدبت القخية الربغة الجسالية مغ الصبيعة ،كذلظ مغ األرض الخزخاء ،كقج ربط

الذاعخ ىحا كمو باألصالة كالعخاقة الستسثمة بالصبقية السجتسعية التي كانت تدػد القخػ آنحاؾ،
كيسثمو في مػاضع أخخػ مغ القريجة بحكخه (شخبػش – مرانع – الديج – غميػف) ،ككميا
تسثل الصبقة البخجػازية ،فعمى الخغع مغ غمبة ىحه الصبقة عمى أمثاليا مغ أبشاء قخيتيا إال أف

السحبة ،كالدالـ ،كالػئاـ ىي التي تدػد بيشيع.

ٍ
ٍ
عالية كحزػر في الحات الذعخية،
بحداسية
كيػضف الذاعخ عمي فػدة المػف األخزخ

فيجعميا مغ جدجه ،يقػؿ في قريجة "ركاد السقيى"(:)1
رواد مقياكع أنا
ُ
لدت مغ ّ
فاعتقػني..

ل تمػكػا لحسي األخزخ ل
َ
ل تغػصػا في جخاحي وشجػني

لعل الذاعخ ىشا يعبخ عغ آالـ فقجاف األرض كالجيار مغ السحتل ،فيرف األرض
بالمحع األخزخ ،ككأنيا قصعة مشو سخقيا األعجاء ،كسا أنو يػجو خصابو ألصجقائو الحيغ

يخػضػف كيذككػف في كششيتو كيداكدكف عمى حبو لػششو ،ككأنيع يقزسػف مغ لحسو الحي،
كىحا كشاية عغ شجة األلع الحؼ عاناه الذاعخ مغ أصجقائو شالباً مشيع أف يكفػا عغ التذكيظ
كالتذييخ بو؛ ألنو لع يذارؾ في الجفاع عغ األرض ،فيػ ليذ مسغ يحسمػف سالح الحجيج،

كلكشو مسغ يجافعػف بدالح الكمسة.

 .2المػن األحسخ:
في معخض تػضيفو لمػف األحسخ غاص الذاعخ في أعساؽ ىحا المػف ،فأضيخ أعمى
ٍ
ٍ
ججيجة ،فيقػؿ في قريجة "مصمػب رأسي"(:)2
آفاؽ
قجر مغ معانيو ،كفتحو عمى َ
شالل رحسة:

متخع ٌة كأسظ بالحبخ األحسخ
بالجم األحسخ

بالػرد األحسخ

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)354
2
( ) المصدر السابك ،ص.365
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حيث عبخ الذاعخ بالمػف األحسخ عغ عسق مأساتو الستسثمة بالمػف األحسخ القاني لمجـ

الفمدصيشي السخاؽ في جشبات أرضو الحؼ امتدج مع حشػف األرض فال يكاد الخائي يسيد بيغ لػف

كركدا حسخاء غصت حسختيا بػف
الجـ كلػف الحشػف ،ككأف الفمدصيشي ركػ أرضو بجمو فأنبتت
ً
األرض.
ٍ
يح لسا يخمد إليو
كيزاعف الذاعخ قػة المػف األحسخ في نرػصو الذعخية
بذكل صخ ٍ

كيعخفو كثيخ مغ الشاس ،ففي قريجة "عػاء الحئب"(:)1
أوكػمػتػ

ثكمتظ نداء العالع يا أوكػمػتػ
َ
ثكمتظ أناشيج الجير األحسخ
َ

الذعبية
ونجاءات األحياء
ّ

يدتخجـ الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة المػف األحسخ لمجاللة عمى الذيػعية

الحقيقية ،كذلظ بإضافتيا إلى الجير كىػ الجير الياباني الحؼ جاء إلى لبشاف ،حيث انفرل

أككػمػتػ عغ جيذو ،كأعمغ إسالمو ،كنفح عسمية مصار المج .فالذاعخ في السقصع لع يخخج المػف

األحسخ عغ كػنو دا ًال عمى الذيػعية التي انفرل الجشجؼ الياباني عشيا.

 .3المػن األسػد:
غالبا إلى الطمسة أك الميل أك الذجة سػاء كانت
يخمد مغ خالؿ تػضيف المػف األسػد ً
مادية أك معشػية ،كىحا التػضيف تسثل في قػؿ الذاعخ في قريجة "السػت في الغخبة"(:)2
"أبي  ..أبي  ..أبي!"

انفجخت بالبكاء
ثع
ُ
مغ غخبة سػداء سػداء
تيخسُشي
ُ

تذق أنفاسي
ّ
وتقمق السداء!
كشجائج ِجداـ أحاشت بالذاعخ إحاشة الدػار بالسعرع حتى إنو يخخج
اؿ
ٌ
في الغخبة أىػ ٌ
مغ كبػة إلى كبػة ما دعاه إلى التعبيخ عغ ىحه الطمسات التي يحياىا باستخجاـ المػف األسػد في
1

( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)357
2
( ( المصدر السابك ،ص.323
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ٍ
تساما كقتامة المػف األسػد الجاؿ
قػلو "مغ غخبة سػداء سػداء"
كجاللة ك ٍ
اضح عمى قتامة العير ً
عمييا.
يحكخ الذاعخ عمي فػدة المػف األسػد في إشار القػة السحيصة بو في بالده ،فيقػؿ في

قريجة "فمدصيشي كحج الديف"(:)1
العذب أغشية الخعاة

الحدػ َن
والشدخ فييا يدسع ُّ
والعقبان تدخح والقصاة

أشفاليا سػد العيػ ِن ،ويعذقػن األرض والثس اخ
ودنيا الميل والقس اخ

يػضح الذاعخ بعس مػاشغ الجساؿ كالقػة السحيصة بو في قخيتو ،فسغ األلفاظ الجالة

عمى الجساؿ (العذب – أغشية – الخعاة – الحدػف – القصاة) كمػاشغ القػة (العقباف – الشدخ)،

ليبيغ أنيا مرجر لمجساؿ ،فيتعاضج كل مغ
فجاء الذاعخ بالمػف األسػد الجاؿ عمى لػف العيػف؛ ّ
القػة كالجساؿ؛ لتذكيل رؤية لجػ الستمقي أف البالد الستخككة ىي بالد جسيمة بكل أشكاليا
كمكػناتيا بأرضيا ،كسسائيا ،كفزائيا ،كىػائيا ،كشيػرىا ،كحيػاناتيا ،ككل ما فييا.

 .4المػن األبيس:
أبعادا نفدي ًة كاجتساعي ًة كحتى كششي ًة ،فيطيخ صخاع
ُيطيخ الذاعخ عمي فػدة في شعخه ً
()2
دامجا ما بيغ المػنيغ األبيس كاألسػد في
البقاء كالديصخة ،حيغ يقػؿ في قريجة "السشبػذ"
ً
صػرة شعخية كاحجة:

اندل الخيط األسػد مغ بصغ الخيط
دلف السداء،
ىا قج َ
ّ
السيت ،استقبمشا الحي
األبيس شيعشا ْ
ْ
ىا قج حسل الشيخ ،وشاف الجدخ
آنيا مغ مفخدات (الخيط األسػد – الخيط األبيس) ،فيػ ال
صا قخ ً
كضف الذاعخ تشا ً
يخخج عغ مقرج الميل كالشيار مغ خالؿ ىحيغ المػنيغ ،كلكشو يقرج مغ خالليسا أف

الفمدصيشييغ لع يعػدكا يفخقػف في الػقت ،كأنيع مشذغمػف بإضيار الحياة ،كذلظ بقػلو" :شيعشا

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)35 -33
2
( ( المصدر السابك ،ص.334
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السيت" ،ككأف التذييع شيء عمى اليامر ،فأكثخ االىتساـ بإعادة الحياة ،كلعل الذاعخ يقرج
أف الديصخة الكبخػ لمتفاؤؿ ،كرمد لو باألبيس ،إذ يخخج مغ األسػد كليذ العكذ.

إف شاعخنا يخفس أف يحسل رايات اليديسة البيزاء ،فيحا االستدالـ يحسل شعع الس اخرة

في محيط عالع تشتذخ فيو حسخة الجماء ،فيقػؿ في قريجة "بابمػ نيخكدا" (:)1

صقيع ىحا العالع السغخور مغ واششصغ الحسخاء جاء  ..فآه نيخودا  ..أنخفع

راية بيزاء فػق دماء عالسشا؟ أيأتي عالع آخخ؟!

فالخايات البيزاء تػحي باالستدالـ ،كىػ في عديسة تجعمو ال يقبل الحلة كالسيانة،
عاشق لمسػت ،كتػحي الرػرة بكثخة السػت كالقتل كالجماء ،كىػ
كيفزل السػت عمييسا بل ىػ
ٌ
يدأؿ سؤًال استشكاريا إجابتو معخكفة بالشفي سمفا ،ىل يسكغ أف يخضى بخفع الخاية البيزاء

السييشة في مػضعيا.

 .5المػن األصفخ:
يبخز الذاعخ مغ خالؿ المػف األصفخ حاالت كػنية مزادة لدحخ الصبيعة كألػانيا،

فيقػؿ في قريجة "الشيخؼ"(:)2

ِ
مػششو
أه  ..ىل كان غخيبا نائح ا يبكي اصفخار العذب في
أم أنو يبكي شيػر ِ
الساء
أم يحشػ عميشا في الخفاء؟

ُيطيخ الذاعخ في السقصع الذعخؼ الدابق االصفخار ىػ السديصخ عمى كششو كمو ،كفيو
تسثيل لحياة الكآبة كالسذقة كالتعب ،كىي التي تتداكػ مع السػت ،كتجعل الحياة صعبة ،كىشا

الذاعخ يدتحكخ الػشغ بعج االحتالؿ ،حيث صار ذابالً كأعذابو الحديشة التي لع تجج الساء بعج
أصحابيا األصمييغ.

كفي السقصع الذعخؼ اآلتي يدتشيس الذاعخ داللة مشاقزة لمجاللة الدابقة ،فيقػؿ في

قريجة "اليشػد الحسخ"(:)3
قمشا

ىي أيام ،ويعػدون كسا جاءوا ،ثع نعػد إلى الحرة الرفخاء

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)250
2
( ) المصدر السابك ،ص.223
3
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)254
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والريج وأزىار الثمج ،وسسظ األنيار

السج ،ستأتي الخيح ..
ىي أيام ،وسيشحدخ ّ
فيشدحب الغخباء
ىي األيام

كقج بخزت الجاللة اإليجابية لمػف األصفخ ،فيػ يجؿ عمى الخيخ السختبط بالخرب

كالػفخة ،حيث الحرة الرفخاء كشاية عمى الدرع كالخرب كالشساء ،كاختياره لمحرة الرفخاء رمد

لمحىب كالذيء الغالي ،كىػ ما كانت تذتيخ بو القخػ الفمدصيشية مغ زراعة لمحبػب ،كىي
بسثابة إشاللة مدتقبمية لمذاعخ يرف جدئيتيا بعج رحيل االحتالؿ ،ك"ىشا تبخز الجاللة اإليجابية

دائسا داللتو سمبية؛ فيػ لػف باعث عمى التفاؤؿ كالدعادة كالحياة
لمػف األصفخ ،إذ ليدت ً
السخحة ،كلو تأثيخ إيجابي في الخمد إلى الخفة كالثخاء"(.)1

 .6المػن األسسخ:
يطيخ المػف األسسخ عشج الذاعخ عمي فػدة ىجفاً بحاتو ،كذلظ مغ خالؿ إيحاءاتو

عاليا حيغ يتغشى الذاعخ
فشيا
كدالالتو التي يتجاكز فييا الحات الذعخية ،فيسشحيا
ً
ً
جساال ً
باألصالة الشابعة مغ قخيتو ،كذلظ عشجما يحكخ حارات قخيتو التي نذأ فييا كتخعخع ،كأنو يحكخ

كشعبا ،فقج سمب االحتالؿ كل صفات
أرضا
الجؼء كالحشيغ كالحب الحؼ عخفتو فمدصيغ ً
ً
ٍ
كقتئح ،فيقػؿ في قريجة "فمدصيشي كحج
البداشة التي كانت تدػد السجتسع الفمدصيشي
الديف"(:)2
فمدصيشي..
وأختي تعخف الحارات في " قّشيخ" مح كانت
وتعخف أن والجىا..
مديح القخية الدسخاء قج كانا
وحخ اثا..
ّا
كىشا يؤكج الذاعخ عمى أصالتو الستجحرة في أرضو ،ليذ ىػ فحدب ،كلنسا الحيغ مغ

أيزا يجلػف عمى األصالة كاالنتساء ،كىشا تتػحج الرػرتاف ،فرارت األرض تعبخ عغ
حػلو ً
1

( ) المصري ،سٌمٌاء األلوان فً شعر بلند الحٌدري (ص.)63
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)7
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لػف اإلنداف العخبي ،كىػ امتداج بيغ القخية بكل مكػناتيا كاإلنداف الحؼ ىػ أىع جدء فييا،
فتذاشخ القخية بخماليا كمائيا كحجارتيا اإلنداف؛ كتتعاضج مكػنات القخية في كجو السحتل؛

إلثبات أحقية الفمدصيشييغ بالقخية.
تشتقل الدسخة إلى السخأة كلكشو يسيدىا عغ غيخىا مغ الشداء ،كتربح سسة لمسخأة العخبية

الفمدصيشية ،كفي ىحا السقصع يختدؿ الذاعخ صفات السخأة العخبية الفمدصيشية ،فيقػؿ في قريجة
"السشبػذ"( )1كيكخرىا مختيغ في القريجة:
رفيقتي سسخاء
لع تأتشي في مػعج السداء
قمت :تجيء في غج أو بعج غج
ُ
لع تأتشي إلى األبج
يجعل الذاعخ مغ المػف األسسخ سسة لمسخأة العخبية الفمدصيشية األصيمة التي نذأت

عمى التخاب األسسخ ،فدسة الدسخة ىشا ليدت سسة مغ حيث المػف كالذكل الخارجي ،كلنسا سسة
قيسية تحسل معشى قيع الصيخ ،كالعفة ،كالثبات ،كاألصالة السػجػدة في السخأة العخبية الفمدصيشية

األصيمة.

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)365
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الفرل الثالث:
التذكيل الجسالي لم ِبْشَية اإليقاعية
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مفيػم البشية اإليقاعية
تعج السػسيقى الذعخية مغ أىع األدكات في عسمية البشاء الفشي لمقريجة ،كالتي ال يتع

أداء ،كمػسيقى ،كىي
بجكنيا نجاح الشز الذعخؼ؛ "ألنيا التعبيخ عغ اإلحداس اإلنداني ً
لحشا ،ك ً
انعكاس لحياة اإلنداف في مجتسعو ،كترػر الحياة اإلندانية في تصػرىا الالمتشاىي ،كتعصي
ٌ

صػرة عغ الحياة في مختمف مطاىخىا السادية ،كالسعشػية لمػسط كالعرخ الحؼ عاش فيو"(،)1

باإلضافة إلى ذلظ إكدابيا قػة التأثيخ في الستمقي؛ فيصخب بتمظ الشغسات السػسيقية الشاتجة مغ

نديج القرائج الذعخية ،كىي تعسل عمى إضيار السعشى بذكل كاضح.

"كالسػسيقى في الذعخ ليدت حمية خارجية تزاؼ إليو ،كلنسا ىي كسيمة مغ أقػػ

كسائل اإليحاء ،كأقجرىا عمى التعبيخ عغ كل ما ىػ عسيق كخفي في الشفذ مسا ال يدتصيع

تأثيخ
سمصانا عمى الشفذ ،كأعسقيا ًا
الكالـ أف يعبخ عشو؛ كليحا فيي مغ أقػػ كسائل اإليحاء
ً
فييا"(.)2
ك ُّ
معيار في
ًا
أساسيا مغ عشاصخ السػسيقى الذعخية؛ حيث يسثل
عشرخ
ًا
يعج اإليقاع
ً
ِ
لحج
اضحا في تعخيف قجامة بغ جعفخ ّ
التفخيق بيغ الذعخ كالشثخ عشج القجماء ،كىحا ما نخاه ك ً
الذعخ بقػلو" :قػؿ مػزكف مقفى يجؿ عمى معشى"( ،)3كتعخيف حازـ القخشاجشي بأنو" :كالـ

مػزكف مقفى"(.)4

كمسا سبق يتزح أف اإليقاع صف ٌة مذتخك ٌة بيغ جسيع الفشػف األدبية؛ كالذعخ ،كالشثخ،
كغيخىا مغ الفشػف.
حيث يجسع الجارسػف أف لفع (اإليقاع) ىػ مرصمح إنجميدؼ ( ،)Rhythmكىي كمسة

مذتقة مغ اليػنانية ،كىي بسعشى الجخياف أك التجفق(.)5

كُذكخ مرصمح اإليقاع  -كسادة لغػية  -في السعاجع العخبية ،فقج كرد في لداف العخب
ِ
بأنو" :مغ إيقاع اّل ِ
كيبيشيا"( ،)6كفي القامػس السحيط" :ىػ
محغ كالغشاء كىػ أف يػقع األلحاف ّ
كي َبِّيُشيا"( ،)7كجاء كحلظ في السعجع الػسيط بأف
ػقع
َ
األلحاف ُ
إيقاع ألحاف الغشاء ،كىػ أف ُي َ
1

( ( الناطور ،الغناء والموسٌمى حتى نهاٌة العصر األموي (مج /35ص.)5
2
( ( زاٌد ،عن بناء المصٌدة العربٌة الحدٌثة (ص.)332
3
( ( ابن جعفر ،نمد الشعر (ص.)42
4
( ( المرطاجنً ،منهاج البلغاء وسراج األدباء (ص.)53
5
( ( ٌنظر :وهبة والمهندس ،معجم مصطلحات األدب (ص.)53
6
( ( ابن منظور ،لسان العرب (ج /33ص.)345
7
( ( الفٌروز آبادي ،الماموس المحٌط (ص .)776
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اتفاؽ األصػات كتػقيعيا في الغشاء"( .)1كعميو يتبيغ مجػ العالقة القػية الستخابصة بيغ
"اإليقاع:
ُ
اإليقاع كالمحغ كالغشاء.
لقج تعجدت آراء الباحثيغ في تحجيج مفيػـ اإليقاع؛ كذلظ نتيج ًة الختالؼ اتجاىاتيع،
كآرائيع ،كثقافاتيع السختمفة ،كمغ تمظ اآلراء قػؿ دمحم غشيسي ىالؿ بأف اإليقاع ىػ" :كحجة الشغسة
التي تتكخر عمى نحػ ما في الكالـ أك في البيت ،أؼ تػالي الحخكات كالدكشات عمى نحػ

مشتطع في فقختيغ أك أكثخ مغ فقخ الكالـ ،أك في أبيات القريجة"( .)2كيخػ قاسع مػمشي بأنو:
ٍ
ٍ
"تتابع الحخكة كالدكػف
محجدة ،كىػ يتػلج في الذعخ العخبي مغ تخدد ارتكاز يقع عمى
بشدب
مقصع شػيل في كل تفعيل ،كيعػد عمى مدافات زمشية محجدة الشدب ،كعمى سالمتو تقػـ

أؼ إخالؿ بو إخالؿ بسػسيقى الذعخ"(.)3
سالمة الػزف ،ك ُّ

إف القارغ لذعخ عمي فػدة يمحع اىتسامو بتذكيل البشية اإليقاعية الجاخمية لقرائجه بعجة
أشكاؿ مشيا :التكخار ،كالتجكيخ ،كالصباؽ ،كالجشاس ،كالتخادؼ ،كغيخ ذلظ مغ األشكاؿ التي

تتزح أثشاء التحميل السػسيقي لمشرػص الذعخية .

ككاف اىتساـ الشقاد عشج دراستيع لإليقاع في الخصاب الذعخؼ بعشرخيغ أساسييغ ،ىسا:

اإل يقاع الخارجي ،كاإليقاع الجاخمي ،لحا سأقػـ في دراستي ىحه ،بإفخاد مبحث كامل ليسا عشج
الذاعخ عمي فػدة.

1

( ( أنٌس ،وآخرون ،المعجم الوسٌط (ج /3ص.)3030
2
( ( هالل ،النمد األدبً الحدٌث (ص.)253
3
( ( مومنً ،نمد الشعر فً المرن الرابع الهجري (ص.)376
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السبحث األول:
اإليقاع الخارجي
ما مغ شظ أف ىشاؾ كبيخ تذابو بيغ الذاعخ كالخساـ ،فكسا أف الخساـ يخسع لػحتو،

يرا عمى أف تكػف متكامم ًة كيتشاسب فييا اإلشار الخارجي مع مػضػعيا كخصػشيا
كيكػف حخ ً
ٍ
بذكل
جساال إلى جساليا ،كحا الذاعخ يحخص عمى أف ترل قريجتو
العخيزة؛ ليزفي عمييا
ً
إيقاعي متشاغع ؛ ليرل عمى الستمقي فيع السخاد ،مع االستستاع بسا يقخأ ،إذ إف تشػع األكزاف ك

اءة كرؤي ًة برخية.
سسعا كقخ ً
القػافي يطيخ القريجة ككأنيا لػح ٌة فشي ٌة تجغجغ عػاشف الستمقي ً
كلسا كاف الػزف كالقافية ىسا السطيخ الخارجي السذكل لمقريجة العخبية ،فدشبجأ
بجراستيسا عمى الشحػ اآلتي:

أولا :الػزن

الػزف غخيدة إندانية كججت مع اإلنداف مشح كالدتو ،لحا أرػ الذعخاء يشطسػف قرائجىع

مػزكن ًة؛ تمبي ًة لفصخة اإلنداف األكلى التي كججت قبل نذأة المغات.
كيسثل الػزف كسيم ًة مغ كسائل التعبيخ الفشية يمجأ إلييا الذعخاء في الخصاب الذعخؼ،
كيعخؼ الػزف بأنو" :مجسػع التفعيالت التي يتألف مشيا البيت .كقج كاف البيت ىػ الػحجة

السػسيقية لمقريجة العخبية"( ،)1كتخػ نازؾ السالئكة أف مفيػـ الػزف يتسثل في "الذكل السػسيقي

الحؼ يختاره الذاعخ لعخض الييكل"( ،)2كلمػزف أىسية في إعصاء األلفاظ اإليقاع السػسيقي

السشاسب في بشاء ىيكمية القريجة.

كال يسكغ الفرل بيغ الػزف كمػضػع القريجة؛ بسعشى أف السػضػع ال يكتسل إال

باالعتساد عمى الػزف ،كىػ أشبو بالخسيخة ،كىحا ما قرجه كػلخدج حيشسا شبو الػزف بالخسيخة
اض شعخ ٍ
فقاؿ" :إف الػزف إذا ما ُقرج استعسالو ألغخ ٍ
ية أشبو ما يكػف بالخسيخة  ...فالخسيخة في
حج ذاتيا عجيسة القيسة ،بل إنيا كخيية السحاؽ ،كمع ذلظ فيي تزفي عمى الذخاب الحؼ تستدج
ركحا كحيػية" ).(3
بو بشدب معقػلة ً

كعشج االنتقاؿ إلى دكاكيغ الذاعخ عمي فػدة الذعخية؛ لخصج الطػاىخ اإليقاعية تعامل
كشز ك ٍ
ٍ
احج؛ حيث يعبخ عغ تجخبة الذاعخ ،كمخاحل التصػر
الباحث مع قرائج الجيػاف الثاني
اإليقاعي لمقريجة.
1

( ) هالل ،النمد األدبً الحدٌث (ص.)254
2
( ) انمالئكت ،قضايا انشعر انمعاصر (ص.)789
3
( ) انعشماوي ،قضايا اننقد األدبي بين انقديم وانحديث )ص.)229
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كفي مجاؿ التصبيق قاـ الباحث باقتراص جدٍء مغ القريجة ،كالتصبيق عميو باعتباره

جدًءا ال يتج أد مغ القريجة التي ال تعتبخ كحجة مدتقمة بحج ذاتيا ،بل جدًءا مغ الكل.

ججول ( :)1.3يػضح البحػر الذعخية لكل قريجة مغ قرائج الجيػان الثاني (قرائج في عيػن امخأة)
مدمدل

القريجة

2

امخأة

1
3

شباكظ السدجكد
عيشاؾ

البحخ

مجدكء الػافخ
الخجد
الخجد

ىجختظ مخة أخخػ

الػافخ

أجخاس الحب

مجدكء الػافخ

امخأة مغ الدػؽ

الكامل

10

مأساة االبغ الحخاـ

مجدكء الػافخ

12

القدػة

مجدكء البديط

4
5
6
7
8
9

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

خصيئتشا

قالدة الػداع

الثسخة اليابدة

قرة حب فاشمة

مجدكء الػافخ
الخجد

الستجارؾ

مجدكء الػافخ

ركاد السقيى

مجدكء الكامل

بصاقة حدف

الكامل

المرػص

مجدكء الخمل

الكامل

الذيء

الدخيع

الشاس

السػت في الغخبة

اليدج

كادؼ الديخ

الستجارؾ

الخفاش

الخجد

حجخ الحكخيات
مغ مفكخة إنداف في القخف العذخيغ

اليدج

حبيبتي خمف الشيخ

الخفيف

الحب الكبيخ

أغشيتاف خمف الشيخ

السشدخح

مجدكء الػافخ
مجدكء الػافخ

مغ السحيط إلى الخميج

مجدكء الكامل

أغشية لمػحجة العخبية

الكامل

مخثية الجشازة رقع ..

120

الخجد

لقج كصل الشتاج الذعخؼ في الجيػاف الثاني (قرائج في عيػف امخأة) الحؼ بمغ ()28

قريجة مػزعة عمى بحػر شعخية متشػعة ،كالحؼ بمغ عجدىا ) )10بحػر ،كسيػضح الججكؿ

التالي ،كالخسع البياني الحؼ يميو الشدبة السئػية لكل ٍ
بحخ مغ البحػر الذعخية التي كضفيا
الذاعخ عمي فػدة لتذكيل بشيتو اإليقاعية:

ججول ( :)2.3يػضح البحػر الذعخية مغ حيث العجد وندبتو السئػية

الػزن

عجد القرائج

الشدبة السئػية

الػافخ

8

28.57

الكامل

6

21.42

الخجد

5

17.85

الستجارؾ

2

7.14

اليدج

2

7.14

مجدكء الخمل

1

3.57

مجدكء البديط

1

3.57

الخفيف

1

3.57

الدخيع

1

3.57

السشدخح

1

3.57

السجسػع

28

%100

يتزح مغ الججكؿ الدابق أف الذاعخ عمي فػدة استخجـ عذخة بحػر شعخية ،كىي

(الػافخ ،كالكامل ،كالخجد ،كالستجارؾ ،كاليدج ،كالخمل ،كالبديط ،كالخفيف ،كالدخيع ،كالسشدخح)
ٍ
متفاكتة ،حيث تختمف ندبة استخجاـ البحخ الػاحج عغ باقي البحػر التي استخجميا في
بشدبٍ

ٍ
قريجة مغ قرائج الجيػاف الثاني ،كذلظ عمى الشحػ السبيغ في الخسع البياني اآلتي:
كل
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شكل ( :)1.3يبيغ الشدبة السئػية لمبحػر الذعخية في الجيػان الثاني

يتبيغ مغ الخسع البياني أف الذاعخ عمي فػدة استخجـ عذخة بحػر شعخية في الجيػاف

الثاني؛ حيث استخجـ بحخ الػافخ بشدبة ( ،)%28.57كبحخ الكامل بشدبة ( ،)%21.42كبحخ
الخجد بشدبة

( ... )%17.85إلخ .

كيالحع مغ تحميل الججكؿ كالخسع البياني الدابقيغ ما يمي:
 اعتسج الذاعخ في نطع قرائجه كمقصػعاتو عمى عذخة بحػر شعخية اختارىا دكف غيخىا؛لمتعبيخ عغ تجاربو الذعخية ،كاعتساده عمى البحػر الرافية ،كىي( :الػافخ ،كالكامل،
كالخجد ،كالستجارؾ ،كاليدج ،كالخمل) .

اعَمتُ ْغ) السختبة األكلى ،كالحؼ جاء في ثساني قرائج،
(مَف َ
 يحتل البحخ الػافخ بتفعيمتو ُِ
اعمتُغ"(،)1
افخ ك ًا
افخ لتػفخ حخكاتو ،ألنو ليذ في األجداء أكثخ حخكات مغ ُمَف َ
كسسي "الػ ُ
كىػ مغ البحػر الرافية الخفيفة الستشاغسة ،كفيو جخس مػسيقي مسيد؛ حيث يسكغ
الذاعخ الترخؼ فيو كفق ما يخجـ شعخه؛ فيذتج إذا شجدتو ،كبالعكذ يخؽ إذا رققتو؛

إيقاعا غشائيا يجعمو يشداب في األسساع ،كيػافق األذكاؽ.
كذلظ ألنو يستمظ
ً
ِ
"كامال
كسسي
ً
(متََفاعُم ْغ) السختبة الثانية مغ تخدد البحػر الذعخيةُ ،
 يحتل الكامل بتفعيمتو ُلتكامل حخكاتو ،كىي ثالثػف حخك ًة"( ،)2كقج حطي عمى ست قرائج مغ مجسػع قرائج
(م ْدتَْف ِعُم ْغ) ،كالحؼ جاء في خسذ قرائج ،ثع
الجيػاف الثاني ،ثع يأتي الخجد بتفعيمتو ُ
1

( ) التبرٌزي ،الوافً فً العروض والموافً (ص.)47
2
) ) المرجع السابك ،ص.56
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الستجارؾ بتفعيمتو (َف ِعُمغ) ،كاليدج بتفعيمتو (مَف ِ
اعْيمُ ْغ) في السختبة الثالثة ،كآخخىا الخمل في
ْ
َ
التُ ْغ) حطي بقريجة كاحجة.
السختبة الخابعة بتفعيمتو (َف ْا ِع َ ْ
(م ْدتَْف ِعُم ْغ َف ْا ِعُم ْغ) ،كالخفيف
 أما بالشدبة لمبحػر السسدكجة مثل :البديط بتفعيالتو ُال ُت) ،حيث
(م ْدتَْف ِعُم ْغ ُم ْدتَْف ِعُم ْغ َمْف ُع ْػَ ْ
التُ ْغ ُم ْدتَْف ِعُم ْغ َف ْا ِع َ ْ
بتفعيالتو (َف ْا ِع َ ْ
التُ ْغ) ،كالدخيع ُ
كانت لكل ك ٍ
احج قريجةٌ مغ قرائج الجيػاف.
ال ُت ُم ْدتَْف ِعمُ ْغ)؛ كذلظ
(م ْدتَْف ِعُم ْغ َمْف ُع ْػَ ْ
 ىشاؾ قريجةٌ كاحجةٌ نطست عمى السشدخح بتفعيالتو ُألنو مغ البحػر الثقيمة في التقصيع العخكضي ،كالتحكؽ السػسيقي ،كخاصة ما نمسحو فيو

مغ اجتساع صفتيغ متزادتيغ ىسا :الخقة كالميػنة مع الػعػرة التي تقخبو مغ الشثخية

مزصخب بعس االضصخاب؛ لحلظ كانت قمة
ليتبادر إلى أذىاف متمقيو أك مشذجيو أنو
ٌ
كركده في شعخه.
 حخص الذاعخ عمى تدخيخ البحػر الصػيمة التامة إلى جانب القريخة السجدكءة؛ ألنياتسشح الذاعخ فخص ًة في اإلبجاع كالتججيج؛ كىي كحلظ تعصي الذعخ صف ًة غشائي ًة عحب ًة.
 اعتسج كحلظ عمى تشػع أعجاد التفعيمة في الدصػر الذعخية حدب الجفقة الذعػرية ،كماتتصمب مغ قرخ الدصخ الذعخؼ أك شػلو ،تجج ىحا التشػع في قرائجه ،كذلظ عشجما

تشطخ إلى عجد كركد التفعيمة في الدصػر الذعخية الستتالية بحدب اليشجسة التي ارتزاىا

لكل قريجة ،كتشػع التفعيمة في الدصخ الذعخؼ لو ُبعج إيقاعي ،كمثاؿ عمى ذلظ السقصع
األكؿ مغ قريجة "ىجختظ مخة أخخػ"( )1الحؼ جاءت عمى بحخ (الػافخ) ،حيث يقػؿ:
ِ
ىجختظ  ...لدت أدري كيف كان اليجخ
ولكشي..

أيت مشظ الغجر
وحيغ ر ُ
يسدق في شخاييشي
بقاع القمب س ّكياشا ّ

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)333
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الدصخ الذعخي
ىجختظ لدت أدرؼ كيف كاف اليجخ

عجد

التقصيع العخوضي
o///o//

o/o/o//

o/o/o//

مفاعَمتغ

مفاعْمتغ

مفاعْمتغ

(عرب)

التفعيالت
3

()1

كلكشي

o/o/o//

كحيغ رأيت مشظ الغجر

/o/o/o// o ///o//

سك ًيشا يسدؽ في شخاييشي
بقاع القمب ّ

o///o// o/o/o// o/o/o//

1

مفاعمتغ

مفاعمتغ

2

مفاعمتاف

مفاعْمتغ

مفاعْمتغ

مفاعمتغ

o/o/o//

مفاعْمتغ

الػَدع"( )2الحؼ جاء عمى بحخ (الخجد):
كنعخج عمى مقصع آخخ مغ قريجة "قالدة َ
بخغع حبشا الكبيخ يا حبيبتي

بخغع حبشا السخيخ

بخغع حبشا الحي ل يفيع التقتيخ

بخغع أنشا..

كػاحة خزخاء كشا في اليجيخ

1

( ) العَصْب :زحاف مفرد ،وهو تسكٌن الحرف الخامس المتحرن من التفعٌلة ،األسمر ،علم العروض والمافٌة (ص.)56
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)333
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4

الدصخ الذعخي

بخغع حبشا الكبيخ يا حبيبتي

التقصيع العخوضي

بخغع حبشا الحؼ ال يفيع التقتيخ

بخغع أنشا

التفعيالت

o//o//

o//o//

o//o//

o//

متفعمغ

متفعمغ

متفعمغ

متْفػ

(خبغ)

()1

بخغع حبشا السخيخ

عجد

عمغ

o//o//
متفعمغ

o/o//

o//

o//o//

o//o//

o//o/o/

o//o//

o//

متفعمغ

متْفػ

متفعمغ

متفعمغ

3

متفعل

مدتفعمغ

(صحيح)

o/o/o/

مدتفعل

كيتزح كحلظ في قريجة "كادؼ الديخ"( )2عمى بحخ (الستجارؾ) ،بقػلو:
رمانظ أم صفرافظ يا وادي الديخ

أمػاىظ ،أم شجخ الجفمى

أحالمظ ،أم حدشاواتظ يا وادي الديخ
ماذا..
ماذا..

حيخني وهللا األمخ
ّ
يا وادي الديخ

1

( ) الخبن :زحاف مفرد ،وهو حذف الثانً الساكن ،األسمر ،علم العروض والمافٌة (ص.)54
2
( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)326
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3

4

1

الدصخ الذعخي

التقصيع العخوضي

الديخo/o/ o/// o/o/ o/// o/o/ o/
رمانظ أـ صفرافظ يا كادؼ o/
فعمغ ِ
فعمغ
ْ
()1
(قصع) (خبغ)
أمػاىظ أـ شجخ الجفمى

عجد

فعمغ
ْ

o/o/

فعمغ
ْ

أحالمظ ،أـ حدشاكاتظ يا كادؼ الديخ

o/o/

ماذا

o/o/

ماذا

o/o/

فعمغ
ْ

التفعيالت
o/o/

ِ
فعمغ
فعمغ فعمغ ْ
ْ

o/o/ o/// o///
ِ
ِ
فعمغ
فعمغ فعمغ ْ
o/o/
o///o/ o/o/
o///
()2
ِ
فعمغ
فعمغ فاعالف
فعمغ
ْ
ْ
(قبس)

o

6
6

4

5

1

فعمغ
ْ

1

فعمغ
ْ

ثانيا :القافية
ا
أساسيا مغ عشاصخ التذكيل السػسيقي؛ كىي ال تقل أىسية عغ
عشرخ
ًا
تعج القافية
ً
الػزف ،كىػ الجدء السكسل لو ،حيث يذكل الػزف كالقافية دعامتي اإلشار السػسيقي الخارجي،
فقج اىتع العخب بػحجة القافية في أشعارىع ،فقج "الزمت القافية الذعخ العخبي مشح نذأتو ،بل إف

العخب عخفػا القافية قبل أف يشطسػا الذعخ الكسي الحؼ كصل إليشا ،عخفػىا في األرجاز ،كفي
سجع الكياف ،كفي الذعخ الشبخؼ القجيع الحؼ لع يرل إليشا إال عغ شخيق الشقػش"(. (3

أما في العرخ الحجيث فقج خفت سصػة القافية ،فمع تعج مكخرة في جسيع أبيات الشز

الذعخؼ كسا في القريجة العسػدية؛ إذ تتكخر بأشكاؿ متباعجة كمتغيخة عغ بعزيا البعس،
ركشا ميسا في إيقاع القريجة ،كىحا ما أكجت
كلكغ دكف التخمي عشيا بذكل نيائي؛ ألنيا تعتبخ ً

1

( ) المطع :علة نمص وهو حذف ساكن الوتد المجموع فً آخر التفعٌلة وتسكٌن ما لبله ،األسمر ،علم العروض والمافٌة (ص.)23
2
( ) التفعٌلة هً (فاعالن) ( )0/0//0/وحصل لها لبض فأصبحت (فاعلن) ( )0///0/عن أصل (فاعالن).
3
( ) عبد الرؤوف ،المافٌة واألصوات اللغوٌة (ص.)79

126

نيشا
ركغ ميع في مػسيقية الذعخ الحخ؛ ألنيا تحجث ر ً
عميو نازؾ السالئكة بقػليا" :إف القافية ٌ
أصجاء"(.)1
أنغاما ك
كتثيخ في الشفذ
ً
ً
اختمف العمساء في تعخيف القافية ،كقج أشار إلى ىحا الخصيب التبخيدؼ بقػلو" :القافية

ٍ
ساكغ يميو مع الستحخؾ الحؼ قبل
قج اختمفػا فييا؛ فقاؿ الخميل :ىي مغ آخخ البيت إلى أكؿ

الداكغ .كقاؿ األخفر :ىي آخخ كمسة في البيت أجسع ،كلنسا سسيت قافية؛ ألنيا تقفػ الكالـ،

دسي البيت قافي ًة .كمشيع مغ يدسي القريجة قافي ًة .كمشيع مغ
أؼ :تجيء في آخخه .كمشيع مغ ُي ّ
يجعل حخؼ الخكؼ ىػ القافية"( ،)2كيخػ كحلظ إبخاىيع أنيذ بأف القافية" :عجة أصػات تتكخر في

يكػف جدًءا ىاما مغ السػسيقى الذعخية.
أكاخخ األشصخ أك األبيات مغ القريجة ،كتكخرىا ىحا ّ
فيي بسثابة الفػاصل السػسيقية يتػقع الدامع تخددىا ،كيدتستع بسثل ىحا التخدد الحؼ يصخؽ
اآلذاف في فتخات زمشية مشتطسة"

((3

.

كلمقافية أىسية مػسيقية في الخصاب الذعخؼ ،كقيس ٌة مػسيقي ٌة في مقصع البيت ،كسا يديج

تكخارىا في كحجة الشغع ،كلجراستيا في داللتيا أىسية عطيسة؛ ألف كمساتيا  -في الذعخ الجيج -
ٍ
ٍ
مترمة بسػضػِع القريجة ،بحيث ال يذعخ السخء أف البيت مشطػـ مغ أجميا ،بل
معاف
ذات
تكػف ىي مشطػمة مغ أجمو(.)4

كبالخغع مغ االختالفات الدابقة في اآلراء حػؿ التػحج في تعخيف القافية ،إال أنشا نخػ

األىسية اإليقاعية كالجاللية التي تسشحيا القافية لمشز الذعخؼ ،كقج بخز عشج الذاعخ عمي فػدة

عجة أشكاؿ لمقافية نػردىا عمى الشحػ التالي:

 .1القافية السػحجة:
كىحا الشػع مغ القػافي ىػ امتجاد لمذعخ العسػدؼ التقميجؼ ،كىي تكخار القافية الػاحجة
مغ بجاية القريجة إلى نيايتيا ،كقج ضيخ ذلظ في نياية األسصخ الذعخية في بعس قرائجه،

كمثاؿ ذلظ قػلو في قريجة "عاشق الدشابل"(:)5
ال
فجاء بعجه غد ْ
حيا وقال:
ّ

لمجسال"
أسيخ
 "قمبي ٌْ

1

( ) المالئكة ،لضاٌا الشعر المعاصر (ص.)373
2
( ) التبرٌزي ،الوافً فً العروض والموافً (ص.)377
3
( ) أنٌس ،موسٌمى الشعر (ص.)246
4
( ) ٌنظر :هالل ،النمد األدبً الحدٌث (ص.)223
5
( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)55
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قالت لو:

ِ
رمال
 لدت سػى حبة رمل مغ ْالػصال"
 "أبغيْ

 دعشي  ..فقج ُّالحب مشح أجيال
مت بجاء ّ

نالحع أف األسصخ الذعخية تشتيي بقافية مػحجة ىي (الالـ السدبػقة باأللف السسجكدة)

مكخرة في نياية الكمسات التالية( :غداؿ ،لمجساؿ ،رماؿ ،الػصاؿ ،أجياؿ) ،مسا أضفى عمى

السػسيقى الجاخمية لسدة جسالية عالية.

أيزا نجج ذلظ في قريجة "عحابات مخج بغ عامخ"( )1حيث يقػؿ:
ك ً
ورد اة أم زرد اة كان الرحاب؟
فخحا كالشيخ كانػا
ا

أم سخاب؟

ما الحي فجخ يشبػع العحاب؟

أي ريح حسمت لمعذب

نيخان الخخاب؟

حيث حافع الذاعخ عمي فػدة في األسصخ الذعخية الدابقة عمى قافية مػحجة ،كىي

(الباء السدبػقة باأللف السسجكدة) ،كتطيخ في الكمسات التالية( :الرحاب ،سخاب ،العحاب،
الخخاب) ،كقج لجأ الذاعخ إلى تجدئة بعس األسصخ الذعخية ،فطيخت كأنيا خالية مغ القافية

فخحا كالشيخ كانػا  ...أـ سخاب) ،فأحيانا تُفخض عمى الذاعخ ىحه التجدئة لمدصخ
ً
فسثالً ( :
الذعخؼ إلى سصخيغ أك أكثخ مغ ذلظ ،حيث يمجأ لحلظ مغ أجل التخفيف مغ استخساؿ القافية
احجا.
السػحجة ،كبالتالي يتجشب الختابة كالسمل ،كلكشو في جسيع األحػاؿ يعتبخ ًا
سصخ شعخًيا ك ً

 .2القافية السشػعة:
انتذار في الذعخ الحجيث؛ ألنيا تعصي الذاعخ الحخية في
ًا
ىي مغ أكثخ األشكاؿ
التشػيع بيغ القػافي داخل القريجة الػاحجة ،باإلضافة لكدخ جسػد كرتابة القافية السػحجة ،كيأتي
عمى نسصيغ ىسا :قافية مشػعة متتالية ،كقافية مشػعة متقاشعة.

1

( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)253
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 .3القافية السشػعة الستػالية:
يعسج الذاعخ في ىحا الشسط إلى تػالي القافية الستذابية في سصخيغ أك أكثخ ،ثع يشتقل

إلى قافية أخخػ متتابعة ،ثع إلى ثالثة ،ثع قج يعػد مخة أخخػ إلى القافية األكلى ،كىكحا إلي نياية

القريجة ،كيطيخ ذلظ جميا في قريجة "في انتطار العار"(:)1
اقف
و ٌ
اقف و ْ
ومشح الفجخ واقف

في انتطار القسح والدكخ..

سكخ
ول ٌ
قسح ول ْ
اشف
ول حتى الذخ ْ

سيجي..

شكخ وآسف
اا
أضل ببابكع واقف.
لغ ّ

نخػ في السذيج الذعخؼ الدابق اختيار الذاعخ القافية السالئسة لمسعشى الحؼ يرػره

مغ األلع كالسعاناة كالزيق الحؼ يحياه في انتطار لقسة العير ،فطيخت القافية األكلى الستسثمة

بحخؼ الفاء (كاقف ،الذخاشف ،آسف) ،ككحلظ القافية الثانية الستسثمة بحخؼ الخاء (الدكخ،

سكخ) ،كىشاؾ القافية الجاخمية السداعجة التي تسثمت في ركؼ الياء (سيجؼ) ،كيتزح لشا مجػ
الحخية التي يستمكيا الذاعخ في تذكيل البشية اإليقاعية في الشز ،كتػحيج بعس األسصخ

مؤشخ عمى ربط قجيع الذعخ بحجيثو ،كلكغ بذكل خفي.
ًا
الذعخية في بعس القافية يعصي
كقػلو كحلظ في قريجة "عحابات مخج بغ عامخ"(:)2
زمغ الخػف تػّلى يا وحيج القخن –

البخ
قج يأتي
ٌ
قصيع مغ ذئاب ّ
يذتج في الميل العػاء
قج ّ

تحت أبػاب الدساء

يا شتاء  ..متخ اعا بالػرد واألسخار قمبي يا شتاء
الشيخ
قج يفيس ُ

1

( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)43
2
( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)254
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البخ بخواقا ورعػد
قج يػرق ىحا الذجخ الشابت في ّ
زمغ القيخ تػّلى يا وحيج القخن  -ما عاد الجشػد

البخي  ..ما عادوا يصيقػن
يأسخون الدنبق ّ
شمقة في الداق ل تكفي
رماد ُذر يػما في العيػن
ول يكفي ٌ
ا
زمغ الشػم تػّلى..
ِ
ِ
الخرخ
آه يا س ِّكيشة في

قػمي واشعمي نار الجشػن!

إف الستأمل في األسصخ الذعخية الدابقة يخػ أف بشاء القريجة عمى تشػع القافية ،كيعتسج

ذلظ عمى الحالة الشفدية كالذعػرية التي يسخ بيا الذاعخ ،كىي حالة رفس ضمع كقيخ السحتل

الغاصب الحؼ سيدكؿ عغ األرض ميسا تجبخ كتعالى في شغيانو كضمسو ،فبجأ بقافية متسثمة
باأللف السسجكدة كاليسدة (العػاء ،الدساء ،شتاء) ،ككحلظ القافية الثانية الستسثمة بالػاك السسجكدة

كالجاؿ (رعػد ،الجشػد) ،ككحلظ القافية الثالثة الستسثمة بالػاك السسجكدة كالشػف (يصيقػف ،العيػف،

الجشػف) ،كىشاؾ القافية الجاخمية السداعجة التي تسثمت في الخاء الداكشة (الشيخ ،الخرخ) ،حيث

عسج الذاعخ إلى تشػيع القػافي في نياية األسصخ الذعخية؛ إلدخاؿ الدخكر كاالرتياح في نفذ

الستمقي ،كلبعاد شبح السمل كالدآمة.

 .4القافية السشػعة الستقاشعة:
يعسج الذاعخ في ىحا الشسط إلى تكخار أكثخ مغ قافية عمى شػؿ القريجة ،كلكغ ال

تتكخر القافية بذكل متتابع ،حيث تتقاشع كتتجاخل القػافي بعزيا ببعس ،كسا في قريجة
"ىجخة الدشػنػ"( ،)1يقػؿ:
كتمسيحة عاشقة
ر ِ
أيتظ في الجرب تحتزشيغ الخياح
ضالم
وكان بقيعان روحي ٌ
ِ
وجيظ الصفل كان الرباح
وفي
ِ
سػيا
رأيتظ  .سخنا ا
مكثشا الفرػل وراء الفرػل،

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)537
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عذقشا وذبشا مع الثمج،
ِ
شيفظ في خاشخي لحط اة واحجة
ما اىتد
ول ِ
كشت لي جامجة
ضممت كسا ِ
ِ
كشت صادق اة صادقة

كتمسيحة عاشقة

كيبجك مغ خالؿ الشطخ في األسصخ الذعخية الدابقة انتيائيا بأربع قػافي مشػعة

كمتقاشعة ،كىي قافية القاؼ كىي( :عاشقة ،صادقة) ،كقافية الحاء ،كىي( :الخياح ،الرباح)،

كقافية الالـ ،كىي( :الفرػؿ) ،كقافية الجاؿ ،كىي( :كاحجة ،جامجة) ،كتشػع القػافي أدػ إلى
إيقاعي مشدجع مع السعشى السخاد إيرالو لمستمقي.
تشاعع
ٍ
ّ

 .5القافية السقصعية:
يعسج بعس الذعخاء إلى بشاء قرائجىع عمى الذكل السقصعي ،فيقدسػا قرائجىع إلى

كركؼ معيغ يدتقل عغ بقية السقاشع
مجسػعة مغ السقاشع الذعخية ،فيبشػا كل مقصع عمى قافية
ّ
الخكؼ ،كلكشيا
ثيخ ما يطيخ في بعس السقاشع عجة سصػر خالية مغ القافية كحخؼ
األخخػ ،كك ًا
ّ
ال تذتسل عمى قافية أخخػ ،كالقرائج السبشية عمى القافية السقصعية كثيخة عشج الذاعخ عمي
فػدة ،كمغ ذلظ قػلو في قريجة ِ
"سفخ السػت كالجـ"(:)1
 -3محابح الفخح

كان قصار الجم يعبخ الدالم
فيقصع األوتار في الطالم

ويحبح الفخح

ليفتح السػت ويسذي في الحصام.

 -4ميخجان السػت

الرغار
صغار  ..و
اا
كشا
ْ
يبعثخون ألف حمع في الشيار
ميخجان
ويشربػن ألف
ْ
فيحرجون قبم اة مغ الكبار.

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)44
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نالحع في السقاشعيغ الذعخييغ الدابقيغ مغ القريجة نفديا تكخار قافية حخؼ الخكؼ

في السقصع األكؿ (السيع الداكشة) ،كفي السقصع الثاني يكخر قافية حخؼ الخكؼ (الخاء الداكشة)،
كبالتالي يبتعج الذاعخ عغ الذكل السػحج في قافية حخؼ الخكؼ لمقريجة السكػنة مغ مقاشع،
كالخخكج عغ السألػؼ ،كيعكذ بحلظ حالة السعاناة كاأللع التي يحياىا في غخبتو ،كشػؿ

االنتطار حتى فقجاف األمل بالخجػع إلى الػشغ.

كمثاؿ ذلظ ما جاء قػلو في قريجة "في انتطار العار"( ،)1يقػؿ:
اقف
و ٌ
اقف و ْ
وشفمي يذتيي الحمػى

وآلف السرارف ..تدأل البتخول شكػى

السرايف تفيع األشػاق والشجػى
و
ْ
...........
أنا واقف

وشخشي ُي َرِّخخ :ل تخالف
ٌ
سيجي  ..ل ،لغ أخالف

اقف
و ٌ
اقف و ْ
أُداري جخحي الخاعف
َ
وأحداني
وىبات العػاصف.
ّ

مغ السالحع في السقصعيغ الذعخييغ الدابقيغ مغ القريجة نفديا تكخار قافية حخؼ

الخكؼ في السقصع األكؿ (األلف الميشة) ،كفي السقصع الثاني يكخر قافية حخؼ الخكؼ (الفاء
الداكشة) ،كبالتالي قاـ الذاعخ بكدخ الخكتيغ التقميجؼ بتػحيج القافية عمى شػؿ القريجة ،كىػ
يبيغ حالة الحؿ كالسيانة التي يتعخض ليا أبشاء الذعب الفمدصيشي عشج انتطارىع في شابػر

التسػيغ ألخح لقسة العير السغسػسة بالػجع كالزيع.

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)43 - 40
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السبحث الثاني:
اإليقاع الجاخمي
البج مغ تخ ٍ
ابط بيغ اإليقاع الجاخمي كالخارجي لمقريجة العخبية؛ حتى تكػف مقصػع ًة
بعزا؛ لحا فإنو يجب عمى الذاعخ أف يتقغ فغ التخكيب اإليقاعي
مػسيقي ًة بجيع ًة يكسل بعزيا ً
ٍ
ٍ
نذاز أف يذػه ىحه
لمحغ
مكانا
لمقريجة؛ ليخسي قػاعج التشاغع بيغ كال اإليقاعيغ ،فال يجعُ ً

السقصػعة ،فيدعج حػاس الستمقي.

كيعج الذاعخ عمي فػدة مغ الذعخاء الستقشيغ في بشاء التذكيل الجسالي لمبشية اإليقاعية

في قرائجه الذعخية ،كسشعخض فيسا يمي مكػنات اإليقاع الجاخمي في شعخه ،كمشيا:

أول :التكخار
ا
التكخار ضاىخة أسمػبية يمجأ إلييا الذعخاء في بشاء الخصاب الذعخؼ؛ ليزفي عميو

كضيفة داللية ،كفائجة جسالية تتعمق بالػزف كاإليقاع ،كىي ليدت كليجة القريجة الحجيثة بل

عخفت عشج القجماء ،فػضفػىا في نطسيع كنثخىع ،كاستغميا الذعخاء بأشكاليا السختمفة جسالي ًة
نػعا مغ التشاغع السػسيقي السستع.
كبالغي ًة ،مسا يشتج ً
الكخ :الخجػع
الكخ ،بسعشى الخجػع ،كيأتي بسعشى اإلعادة كالعصف :ك ّ
كالتكخار لغة مغ ّ
ككخ عشو:
ككخكر كتكخًا
ًا
كخ
يكخ ًا
كخ عميو ُّ
ار :عصف عميو ّ
ككخ بشفدو… كالكخ مرجر ّ
كخه ّ
يقاؿ ّ

رجع… ككخر الذيء ككخكخه :أعاده مخة بعج أخخػ .فالخجػع إلى شيء كلعادتو كعصفو ىػ
تكخار ،كقج يأتي ترخيف آخخ بسعشى التكخار كىػ التكخيخ(.)1

كلقج كرد لفطة التكخار في القخآف الكخيع ،كلكغ بريغة أخخػ كىي (كختيغ) كسا في قػلو
ِير ( ،)2فجاء معشى كختيغ
ص ُر َخب ِ
ص َر ك ََّرتَي َِه يَ َىقَ ِل َت إِلَ َيكَ الجَ َ
ار ِج ِع الجَ َ
تعالى[ :ث ُ َّم َ
سئب َو ُه َى َحس ٌ
ىشا :رجعتيغ ،أؼ رجعة بعج رجعة ،كىي مغ مادة كخر أؼ اإلعادة.

كقج تحجث عجد مغ الشقاد كالبالغييغ القجامى عغ التكخار ،كمشيع ابغ رشيق بقػلو:

"لمتكخار مػاضع يحدغ فييا ،كمػاضع يقبح فييا ،فأكثخ ما يقع التكخار في األلفاظ دكف السعاني،

1

( ( ٌنظر :الفراهٌدي ،كتاب العٌن (ج /3ص ،)355الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربٌة (ج /3ص ،)466الفٌروز آبادي ،الماموس
المحٌط (ص .)405
2
( ) [الملن.]2 :
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كىػ في السعاني دكف األلفاظ أقل ،فإذا تكخر المفع كالسعشى جسيعا فحلظ ِ
الخ ْحالَ ُف بعيشو"(،)1
ً
كقػؿ ابغ األثيخ كحلظ "داللة المفع عمى السعشى مخدًدا"(.)2
ككحلظ أشار السحجثػف إليو ،كمشيع ابغ معرػـ السجني بقػلو" :ىػ تكخار كمسة فأكثخ

بالمفع كالسعشى لشكتة ،كنكتو كثيخة :مشيا التػكيج ،كزيادة التشبيو ،كزيادة التػجع كالتحدخ،
كالتيػيل ،كزيادة االستبعاد ،كزيادة السجح ،كالتعطيع ،كالتمحذ بحكخ السكخر ،كالتشػيو بذأف

السحكػر"( ،)3كقػؿ نازؾ السالئكة بأف التكخار" :أسمػب يدتصيع أف يغشي السعشى كيخفعو إلى
مختبة األصالة ،ذلظ إف استصاع الذاعخ أف يديصخ عميو سيصخة كاممة ،كيدتخجمو في

مػضعو ،كلال فميذ أيدخ مغ أف يتحػؿ ىحا التكخار نفدو إلى المفطية السبتحلة"(.)4
كمسا سبق يتبيغ أف التكخار ىػ إعادةٌ لكمسة ،أك عبارة في مػضع آخخ في الشز
حذػا أك زيادة في بشيتو ،بل يأتي ألغخاض كثيخة كمتشػعة ،تكػف ذات أثخ
الذعخؼ ،كال يأتي ً
كاضح في العسل األدبي ،ك يكذف عغ نفدية الذاعخ كما فييا مغ اضصخابات ،كتأثيخه

االنفعالي في نفدية الستمقي ،كتؤكج ذلظ نازؾ السالئكة بقػليا" :إف التكخار في حقيقتو إلحاح
ٍ
داللة
عمى جية ىامة في العبارة ُيعشى بيا الذاعخ أكثخ مغ عشايتو بدػاىا ،...كىػ بحلظ ذك
نفدية قي ٍ
ٍ
سة تفيج الشاقج األدبي الحؼ يجرس األثخ ،كيحمل نفدية كاتبو"(.)5
ّ

كمغ خالؿ تتبع الباحث لجكاكيغ الذاعخ عمي فػدة كجج تعجد كجػه البشى التك اخرية،

حيث يذتسل عمى تكخار الحخؼ ،أك الكمسة ،أك الجسمة ،أك السقصع الذعخؼ ،كلليظ تفريل ليحه

الػجػه:

 .1تكخار الحخف:
يعج تكخار الحخؼ (الرػت) مغ أبدط أنػاع التكخار ،كىػ مػجػد في الذعخ العخبي
ّ
جانبا مغ مػقف
قجيسو كحجيثو ،كلو أثخ كاضح في إحجاث التأثيخات الشفدية لمستمقي ،فيػ يعكذ ً

نفدي أك انفعالي في نفذ الذاعخ ،حيث يقػؿ إبخاىيع أنيذ" :الرػت ضاىخة شبيعية نجرؾ

أثخىا دكف أف نجرؾ كشييا"(.)6

1

( ) ابن رشٌك ،العمدة فً صناعة الشعر (ج /3ص.)333
2
( ) ابن األثٌر ،المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر (ج /3ص.)324
3
( ) المدنً ،أنوار الربٌع فً أنواع البدٌع (ج /3ص.)526 - 523
4
( ) المالئكة ،لضاٌا الشعر المعاصر(ص.)342 - 345
5
( ) المرجع السابك ،ص.354
6
( ) أنٌس ،األصوات اللغوٌة (ص.)4
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"إف األصػات ىي المبشات التي تذكل المغة ،أك السادة الخاـ التي تبشى مشيا الكمسات

كالعبارات .فسا المغة إال سمدمة مغ األصػات الستتابعة ،أك الستجسعة في كحجات أكبخ تختقي
حتى ترل إلى السجسػعة الشفدية ،كعمى ىحا فإف أؼ دراسة تفريمية لم ٍ
غة ما تقتزي دراسة
ّ
تحميمية لسادتيا األساسية ،أك لعشاصخىا التكػيشية ،كتقتزي دراسة تجسعاتيا الرػتية ...كسا أف

كبيخ بجراسة التبادالت الرػتية في السػقع الػاحج ،كال يدتغشي
شا ًا
دراسة الجالالت تختبط ارتبا ً
المغػؼ ميسا كاف مشيجو في دراسة المغة ،كصفيا أك تاريخيا أك معياريا أك مقارًنا ،ال يدتغشي
عغ عمع األصػات"(.)1

لحلظ فإف الحخؼ ال يذكل أؼ قيسة داللية أك إيقاعية ،إال إذا تػافق في بشائو المغػؼ،

قيسا داللية كليقاعية ،ك
كدخل تحت إشار مفخدة ،كتكخر ضسشيا ،كىحا بجكره يكدب الشز ً
الذاعخ السبجع يحاكؿ أف يدتغل القيع الجاللية ،كالجسالية لمحخكؼ في صياغتيا في كمسات،

شاعخ يستمظ الحكؽ كالحذ الفشي كالخياؿ الػاسع(.)2
ًا
كىحا االمخ ليذ بالذيء الييغ ،بل يتصمب

كقج اشتسمت قرائج الذاعخ عمي فػدة عمى تكخار العجيج مغ الحخكؼ فكاف ليا أثخ
كحج الديف"(:)3
كاضح في تحقيق التشاغع السػسيقي ،كسا يطيخ مغ خالؿ قريجة "فمدصيشي ّ
فمدصيشي..

وأمي "ياسسيشةُ"..

تعذق الصابػن والشا ار

وتعخف كيف تجسع حدمة الجفمى

البخ زنا ار
وترشع مغ نبات ّ
الجراق والكخ از
وتجشي المػز و ّ
مغ البدتان مج ار ار

مترال باألفعاؿ
نالحع في األسصخ الذعخية الدابقة تكخار صػت (التاء) الحؼ يأتي
ً
قجر
التالية (تعذق ،تعخؼ ،ترشع ،تجشي) ،كىػ صػت انفجارؼ ميسػس يتصمب عشج الشصق بو ًا

صػتيا؛ ليػحي
جشاسا
مغ الجيج إلب اخزه ،كيذكل تكخار صػت التاء في فػاتح الدصػر الذعخية
ً
ً
بالفخخ كاالعتداز بػششو الحبيب ،كذلظ خالؿ تحكخه ألياـ شفػلتو.

1
( ( عمر ،دراسة الصوت اللّغوي (ص.)526 -525
2
( ( ٌنظر :كالب ،بنٌة التكرار فً شعر أدونٌس )مج /35ص.)55
3
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)30
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أيزا في قريجة "األرانب البخية"
كقػلو ً
القريجة أربع عذخة مخة ،حيث يقػؿ:

()1

الحؼ كخر فييا صػت الديغ عمى شػؿ

ماذا لػ يكتذفػن األسخار؟

أوغاد صحبي ..وإني أعخفيع

سيشامػن
جسيعا خمف الباب
ا
وسيجتسع األغخاب
سيزجػن ،ستأتي الذخشة

ستيب الخيح وتخمع أعذابظ مغ دربي

كعشج التأمل في األسصخ الذعخية الدابقة يتزح تكخار صػت الديغ مخات عجة في
أكائل الكمسات؛ لسا في ىحا الحخؼ مغ خفػت كىجكء ،مع االستس اخرية الدمانية التي حققتيا

األفعاؿ السزارعة السقخكنة بالديغ (سيشامػف ،سيجتسع ،سيزجػف ،ستيب ،ستأتي) كالتي تفيج
عجا مػسيقيا عمى القريجة.
االستقباؿ القخيب ،كبالتالي أضفى ىحا التكخار ُب ً

 .2تكخار الكمسة:
يعج تكخار الكمسة الػجو الثاني مغ كجػه البشى التك اخرية ،كيأتي في بشية القريجة؛

ليقاعا مػسيقيا يتخؾ في ذىغ الستمقي ،كغاي ًة داللي ًة تػسع آفاؽ الشز ،كيعسل
نغسا ك ً
ليسشحيا ً
كحلظ عمى تييئة الجػ الشفدي لمستمقي ،كالتشبيو إلى السعشى السقرػد السخاد إيرالو؛ كذلظ

يحتاج ل ٍ
مبجع ال يعيج الكمسة مغ أجل تكخارىا فحدب ،بل لسا تحسمو مغ شاقات إيحائية،
ذاعخ
ٍ
كىحا ما أكجتو نازؾ السالئكة في قػليا" :كلال فميذ أيدخ مغ أف يتحػؿ ىحا التكخار نفدو بالذعخ

الحذ المغػؼ،
إلى المفطية السبتحلة التي يسكغ أف يقع فييا أكلئظ الذعخاء الحيغ يشقريع
ّ
كالسػىبة ،كاألصالة").(2
كيذكل تكخار الكمسة ضاىخة أسمػبية بارزة في قرائج الذاعخ عمي فػدة يتشاغع مع رؤيتو

الذعخية؛ لتحقيق التػازف اإليقاعي في بشية الشز ،كتأكيج السعشى السخاد الحؼ في ذىشو؛
اضحا في قريجتو "السشبػذ"(:)3
إلصالح الػاقع الحؼ يحياه الذاعخ في غخبتو ،كيتجمى ذلظ ك ً
مخصػد..
ْ

الفقخ
مخصػد لمذعخ ولمغخبة و ْ

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)527
2
( ) المالئكة ،لضاٌا الشعر المعاصر(ص.)264
3
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)194
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لمقيخ
مخصػد
ْ
مخصػد ألغاني الػشغ الغجخية أغاني البحخ
مخصػد لشػائب ىحا الجىخ

مخصػد..
مخصػد ..مخصػد..
ْ

بعيجا
ما دام الػشغ ا

والجرب إليو شػيل

سجود!
وعميو سجود وسجود و
ْ
نالحع مغ خالؿ األسصخ الذعخية الدابقة تكخار كمسة (مخصػد) كقج جاءت بذكل

رأسي استياللي في الدصخ الذعخؼ؛ ليعسق إحداسو بيحه اليسػـ الشاتجة عغ فعل الخصج،
بذكل متػ ٍ
ٍ
اؿ؛ لتعكذ الحالة السديصخة عمى الذاعخ ،كىي حالة الفقخ
كيحفخىا في عسق الشز
ُ
كالقيخ التي يعيذيسا شعبو ،كسػؼ يبقى ىحا الحاؿ شالسا أنو بعيج عغ كششو الحبيب ،كتك اخره
كحلظ كمسة (سجكد)؛ لتجؿ عمى كثخة الدجكد التي تحػؿ دكف الػصػؿ لمػشغ كتػحي بحجع

معاناة تحخيخ الػشغ مغ أيجؼ السحتل الغاصب.
أيزا تكخار الكمسات التالية (أحسخ ،نازًفا) في قريجتو "دـ شاعخ"(:)1
كمغ أمثمة التكخار ً
قميال ..فمي بيشكع ورد ٌة
أميمػني ا
أحسخ لػنيا
أحسخٌ ،
أحسخٌ ،
ٌ
أرأيتع دمي ..نازافا تحتيا
نازافا فػقيا

أرأيتع؟

نازافا حػليا

قميال..
إذن أميمػني ا
أل تدتصيعػن؟!

اتزح في السقصع الدابق تكخار الذاعخ لكمسة (نازًفا) ثالث مخات بذكل رأسي ،ككمسة

(أحسخ) ثالث مخات بذكل أفقي ،كيديع ذلظ في إثخاء اإليقاع الجاخمي لمشز الذعخؼ ،كيػحي
بسجػ اتداع رقعة الجـ الشازؼ؛ لتختدع الرػرة الحقيقية ،كتتزح جػانبيا ،كتعكذ مجػ السعاناة

1

( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)533
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التي يعيذيا الذاعخ كشعبو الحؼ عانى كما زاؿ يعاني مغ ضمع السحتل كجبخكتو في زمغ فقج

كل قيسو كمعانيو ،كبالخغع مغ عطع السعاناة بقي الذعب الفمدصيشي عريا عمى االنكدار.

فاعل عشج الذاعخ عمي فػدة؛ لتداحع األحجاث
حزػر
أما تكخار (الفعل) فقج كاف لو
ٌ
ٌ
التي مخت في حياتو ،ككثخة السرائب كاليسػـ التي كاجيتو ،فكاف الفعل أكثخ قجرة عمى التعبيخ
عغ ىحه التحػالت الدمانية بأشكاليا السختمفة؛ لشقل تجخبتو الخاصة بو ،كلثارة اإلحداس لجػ

جميا في قريجتو "غدالف الرحخاء"(:)1
الستمقي ،كيطيخ ذلظ ً
سئست يا صحاب
ُ
سئست ىحه السجيشة – الدخاب
سئست يا صحاب وجييا
سئست لغػىا
ولغػىا
وشسديا
وضميا
سئستيا ..سئستيا..

كخر الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة جسمة (سئستيا) مخات متتالية بشغسة مػسيقية

كاحجة ،كتذكيل أسمػبي مػحج (فعل +فاعل +مفعػؿ بو) مع التخكيد عمى الفعل (سئع)؛ لمجاللة
يشتاب نفديتو ،كيعبخ عغ الػاقع السخيخ الحؼ يدعى إلى تغييخه؛ فػجج
عمى مجػ اإلحباط الحؼ
ُ
غايتو ،كما كاف ذلظ ليتحقق باختالؼ الكمسات كتشػعيا؛ ألف التعبيخات إذا اختمفت
في التكخار
ُ

شكال فإنيا تختمف معشى.
ً

السخ"
كمغ ذلظ ً
أيزا تكخار الفعل (ركزت) في قريجة "المػز ّ
ىحا الفعل ثالث مخات حيث يقػؿ:

()2

أبجا لمخمف ،ولع ييدمشي شبح الخػف
لع ألتفت ا
وحيجا حتى لحت بعس بذائخكع
مزيت ا
ُ
فخكزت..
ُ
ركزت..
ُ

ركزت إليكع  .فخحي يدبقشي

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)537
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)535
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حيث كخر الذاعخ

فقج كخر الذاعخ الفعل (ركزت) السدشج إلى تاء الفاعل ثالث مخات ،كيتزح ىحا

التكخار مغ خالؿ البشية التخكيبية بيغ الفعل (ركس  +تاء الفاعل) ،إذ يبيغ الذاعخ عجـ
الخػؼ ،كالتخاجع لمخمف بالخغع مغ الػحجة كاالنفخاد بحاتو ،إال أنو يخكس للماـ لمجفاع عغ

كششو السدمػب مغ يجيو.

ككحلظ تكخار األسساء نججه في ٍ
كثيخ مغ قرائجه ،حيث يكخر أسساء األشخاص الحيغ
رثاىع ،أك أسساء السجف كالقخػ؛ ليجلل عمى حبو لفمدصيغ ،كاعت ادزه بيا ،كحشيشو إلييا ،كمغ

األسساء التي كخرىا (باجذ أبػ عصػاف ،كباسل كبيدي ،كجيفا ار غدة ،كليشا ،كغداف كشفاني،
كسخحاف بذارة) ،كمغ األمثمة عمى ذلظ تكخار اسع (باجذ) في قريجة "مصمػب رأسي"(:)1
باجذ أبػ عصػان (:)2

ِ
الجامية
تصمع مغ ذاكخة الميل

يا باجذ

تصمع مغ أنفاس الحخ الالىب ،مغ خمجات
تصمع دالي اة

البخد القارس

أو قشبم اة

يا باجذ

تغتال العدذ و أمغ الحارس

تغصذ في العتسة ثاني اة

فتريخ حجيث الشاس

 -باجذ نفح عسميتو فييع

قس مزاجعيع
 باجذ لغد ّ باجذ قج يأتي باجذ قج يحىبباجذ
ُ
باجذ
ُ

باجذ
ُ
وكبت فخس الشيخ بوِ
َْ
1

( (المصدر السابك ،ص.346
2
( ( هو مماوم فلسطٌنً ولد عام 3730م غربً دورا بمحافظة الخلٌل ،واستشهد عام 3752م.
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اىيسي"
فبكى "الحخم اإلبخ ُّ

الفارس
وسقط
ْ
باجذ يا باجذ يا باجذ!
نالحع في السقصع الذعخؼ الدابق تكخار اسع (باجذ) عمى شػؿ القريجة حيث تكخر

رمد فمدصيشيا مذعا بجالالت
( )12مخة ،كجاء بذكل رأسي كأفقي ،محاكًال بحلظ جعل الذخرية ًا

مانحا الرػرة الذعخية شاقات درامية كاسعة الجاللة ،متججدة
إيحائية متججدة مع كل تكخار،
ً
اإليحاء بفاعمية العسميات البصػلية التي تبث الحياة في الذعب الفمدصيشي ،كتقس مزاجع
االحتالؿ الرييػني.

أيزا تكخار اسع (دالؿ) في قريجة "مصمػب رأسي"( )1فيقػؿ الذاعخ:
كمغ ىحا التكخار ً
دلل السغخبي:

فانترب ضسيخ الذيجاء يحاورىع:

 لسغ الحدن األزرق؟
 -لجلل.

 والفخح األزرق؟
 -لجلل.

 والبحخ الستػسط؟
 -لجلل.

 والمؤلؤ واألسساك السفجػعة؟
 -لجلل.

الدخية والخقرات السسشػعة؟
 واألغشية ّ
 لجلل. واألرزة والبخقػقة؟
 -لجلل.

 والقشبمة السػقػتة؟
 -لجلل.

 والقيػة؟
 -لجلل.

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)363 - 362
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 ودلل؟

 -لمذعب دلل ..

يكخر الذاعخ في األسصخ الذعخية اسع السشاضمة الفمدصيشية (دالؿ) ،كقج بمغ تكخارىا

رمد لمبصػلة كالتزحية التي يجب أف يتسدظ بيا جسيع
( )15مخة بذكل رأسي ،فيي تذكل ًا
أبشاء فمدصيغ لشيل حخيتيع الحسخاء ،كقج اعتد بيا كببصػالتيا حتى كأنو ييبيا كل شيء (الحدف
األزرؽ – الفخح األزرؽ – البحخ الستػسط) ،كفي ذات الػقت تخاه يحخض نداء فمدصيغ عمى
اقتفاء أثخىا ،كاالقتجاء بخصاىا ،كالديخ عمى نيجيا.

كنالحع تكخاره السع كششو الغالي (فمدصيغ) ،كالتي جعميا عشػ ًانا لجيػانو األكؿ
اف لمرسػد كالتحجؼ،
(فمدصيشي كحج الديف)؛ ليعبخ عغ مجػ فخخه كاعت ادزه بػششو ،فيي عشػ ٌ

فيقػؿ في قريجة "فمدصيشي كحج الديف"(:)1
فمدصيشي ..
فمدصيشي ..

ججي
أقػل لكع بأني مثل ّ
مثل زيتػني :فمدصيشي

مخ الجىػر ...أنا
فمدصيشي عمى ّ
فمدصيشي ..

غخب
فال شخ ٌ
قول ٌ
ول األيام تذفيشي

ر في شخاييشي
إذا ما
الكخب ّ
عذ َ
ُ
فمدصيشي ..
كمغ خالؿ التأمل في السقصع الدابق يتزح تكخار اسع (فمدصيشي) في بجاية األسصخ

الذعخية ،ككحلظ تخممت في بعس ثشاياه ،كحخؼ السج في كمسة فمدصيشي يتالءـ مع رغبة

الذاعخ السمحة في تحجؼ السحتل ،كذلظ بتأكيجه عمى عخكبة فمدصيغ ،كعسق انتسائو لمػشغ.

 .3تكخار الجسمة:
يختمف تكخار الجسمة في الذعخ السعاصخ عشو في الذعخ القجيع؛ ففي الذعخ القجيع أخح
مداح ًة أكثخ مشو في الذعخ السعاصخ ،كىحا ما تخاه نازؾ السالئكة ،حيث تقػؿ" :يمي تك اخر
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)5
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الكمسة تكخار العبارة ،كىػ أقل في شعخنا السعاصخ ،كتكثخ نساذجو في الذعخ الجاىمي"( ،)1كلكغ
الستأمل اليػـ في الذعخ السعاصخ يجج تكخار الجسمة بكثخة ،كىحا يخالف ما قالتو نازؾ.

تخل دكاكيغ الذاعخ عمي فػدة مغ ىحا التكخار ،كىػ مغ األنساط السػسيقية البارزة
كلع ُ
بعجا جساليا كليقاعيا أكثخ مغ أنػاع التكخار األخخػ؛
في شعخه ،حيث يكدب الشز الذعخؼ ً
كذلظ نتيجة اتداع رقعتيا الرػتية.

كيسكغ تقديع تكخار الجسمة إلى شكميغ أساسيغ ،أكليسا :تكخار الجسمة الشاقرة (غيخ

السستجة) ،كالتي تتكػف مغ كمستيغ أك أكثخ ،كال تُؤدؼ الفائجة الجاللية فييا إال باكتساؿ عشاصخىا
ٍ
ٍ
كامل ،كتكػف
بذكل
مع تغييخ بشيتيا ،كثانييسا :تكخار الجسمة التامة (السستجة) ،حيث يكخرىا
ٍ
اسع.
فزاء
ذات
إيحائي ك ٍ
ٍ
كمغ األمثمة الذعخية عمى الذكل األكؿ (تكخار الجسمة الشاقرة) ما جاء في قريجة
"مصمػب رأسي"(:)2
كسال عجوان (:)3

يػما:
َ
قمت لشا ا
ليذ لكع إل الرجق
الجم
ليذ لكع إل ّ
ليذ لكع إل الشار

صجقشا
ندفشا
فأشمقشا

بذكل متػ ٍ
ٍ
ٍ
سصخ
اؿ في بجاية كل
كخر الذاعخ في السقصع الدابق جسمة (ليذ لكع إال)

ممسحا دالليا
شعخٍؼ مع تغييخ أحج عشاصخىا في كل مخة مغ (الرجؽ ،الجـ ،الشار)؛ إلعصائو
ً
جيجا في كلػج كل شخؽ السقاكمة
يأؿ ً
كليقاعيا ً
ججيجا؛ فشخاه يػضف أسمػب القرخ؛ ليبخىغ أنو لع ُ
تأكيجا عمى صعػبة
مغ أجل الخالص كالتحخيخ،
ً
كدليال عمى كعػرة شخيق التحخيخ كالشزاؿ ،ك ً
الجرب كالخحمة لمبحث عغ الحقيقة.

1

( ) المالئكة ،لضاٌا الشعر المعاصر (ص.)344
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)344
3
( ) مناضل ولٌادي فلسطٌنً ،وعضو اللجنة المركزٌة لحركة التحرٌر الوطنً الفلسطٌنً (فتح) ،ولد فً لرٌة بربرة (لضاء غزة)
وأتم دراسته الثانوٌة فً مدٌنة غزة ،واستشهد فً 3755/2/30م .الموسوعة الفلسطٌنٌة (مج /5ص .)443
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أيزا في قريجة "السمعػف"(:)1
كيتزح تػضيفو لمجسمة الشاقرة ً
سخ يا أحبائي القجامى
ليذ اا
أنشي نحت عمى الرجر الحي كان
عمى الغجر الحي كان

الجر الحي كان
عمى ّ
السخ الحي كان
عمى ّ

عمى الشيخ األسى واألقحػان
إنسا ..فات األوان

ال ..بيششا ما بيششا
بيششا اآلن ند ٌ

كخر الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة عبارة (عمى ...الحؼ كاف) في بجاية كل

السخ ،الشيخ)؛ ليججد
سصخ شعخؼ ،مع تغييخ في أحج عشاصخىا في كل مخة مغ (الغجرّ ،
الجرّ ،
الصاقات الجاللية كالجسالية في الشز كالتي تػحي بعسق السأساة ،كحجع الخيانة التي كاف

نحا في الغخبة كآالميا تارة ،كفي غجر األصجقاء كلػعتو تارة أخخػ ،حيث لع يتخؾ
يعيذيا متخ ً
الجر ،كعمى
ركشا مغ أركاف غخبتو إال كناح عميو ،فشاح عمى الرجر ،كناح عمى الغجر ،كعمى ّ
ً
السخ الحؼ كاف ،كعمى نيخ األسى الحؼ تالشست أمػاج عحابو حتى لكأنيا تغخؽ الذاعخ مغ
ّ
أخسز قجميو حتى أعمى رأسو .
أما الذكل الثاني (تكخار الجسمة التامة) ما نالحطو في قريجة ِ
"الحجخ الفمدصيشي"(:)2
إنا ما زلشا نشتطخ بشادقكع
فانصمقػا..

في السيجان

ل عحر لكع بعج اآلن!
ل عحر لكع بعج اآلن!
يكخر الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة عبارة (ال عحر لكع بعج اآلف!) ،كذلظ بعج

أف نفس يجيو مغ األمة العخبية بأكسميا ،حتى أنو استرخخ أصػاتيا السعذػشبة كبأعمى صػتو

داعيا إياىا إلى االنصالؽ نحػ مياديغ الشداؿ لسػاجية األعجاء ،حيث ال
بمجا ً
جشجيا ،ك ً
بمجا ً
جشجيا ً
ً
عحر ليا اليػـ في التخاخي ،كالشكػص ،كالتخمي عغ الذعب الفمدصيشي في محشتو القاسية التي
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)376
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)330
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كاف كما يداؿ يكتػؼ بشارىا ،كيعاني كيالتيا ،كيتجخع آىاتيا ،كتخكو فخيدة سائغة ألعجائو الحيغ
باتػا يتفخدكف بو ،كيحيقػنو شتى أصشاؼ العحاب دكف مباالة كال رادع .

أيزا في قريجة "بالؿ الحبذي"(:)1
كيتزح تػضيفو لمجسمة التامة ً
دت إفخاد البعيخ ..ما راجعشي أحج
ُفخ ُ
أْ
أفخدت إفخاد البعيخ ..ما كّمسشي أحج

أفخدت إفخاد البعيخ ..ما صافحشي أحج

دت إفخاد البعيخ)؛ ليبيغ الحالة الشفدية
ُفخ ُ
فالذاعخ في األسصخ الذعخية يكخر عبارة (أ ْ
الديئة التي يسخ بيا مغ الذعػر بالغخبة ،كالػحجة ،كالصخد ،كالفقخ لكشو بالخغع مغ ذلظ كمو
يخفس ىحا الػاقع السخيخ ،كيتسخد عميو ،فاستميع الذاعخ قرة شخفة بغ العبج ،كأسقصيا عمى

شخرية بالؿ بغ رباح؛ لسا بيشيسا مغ الذبو الستيغ في العدلة ،كالػحجة ،كالتذخد ،ناىيظ عغ

السعاناة الجدجية كالشفدية التي تعخض ليا ثالثتيع في تذابو قرريع ،كمصابقة ذلظ لسعاناة
شع ٍب بأكسمو يخزح تحت نيخ االحتالؿ.

آخخ مغ التكخار ،كىػ تكخار السقصع الذعخي ،كىػ عبارة عغ تكخار مقصع
كىشاؾ نػعٌ ٌ
في بجاية القريجة ،أك كسصيا ،أك نيايتيا ،كىػ "يحتاج إلى كعي كبيخ مغ الذاعخ ،بصبيعة
ٍ ()2
السخ"( )3يقػؿ:
ار
كػنو تكخًا
ً
شػيال يستج إلى مقص ٍع كامل"  .كيتجمى ذلظ في قريجة "المػز ّ
أحجا
لدت أخذى ا
لُ ..
أبجا
ولدت أشكػ ا
ُ
الدمغ
غجر ىػ
ْ
حخ دميٌ .
لكششيٌ ..
مخ ىػ المػز الحي أ ِ
ُشع ْست
ٌّ
الػشغ!
مغ شجخ
ْ

نالحع في القريجة تكخار السقصع الذعخؼ الدابق أربع مخات ،فافتتح بو الذاعخ

عج يأبو لزيق الحياة،
قريجتو ،ثع كخره في كسصيا مختيغ ،كفي نيايتيا مخًة رابع ًة؛ ليبيغ أنو لع ي ْ
ض َشظ العير ،فيػ اآلف ال يخذى عمى ذاتو في الغخبة مغ أؼ شيء مقارن ًة بسا ذاقو في كششو
كَ

مغ م اخرة السعاممة ،كجفاء األىل كاألصحاب ،فيػ قج تعمع الكثيخ مغ تجارب الحياة؛ لحلظ يخيج
العير بحخ ٍ
ية  -بال قيج كال شخط  ، -كيسكغ اإلشارة إلى أف الذاعخ لع يحجث أؼ تغييخ أك
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)355
2
( ( المالئكة ،لضاٌا الشعر المعاصر)ص.(270
3
( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)534 - 533
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تحػيخ عمى السقصع السكخر ،كبالتالي أسيع في ربط بشية القريجة كتالحسيا ،بحيث ال يسكغ

الفرل ما بيغ مقاشعيا فأصبحت كالعقج الفخيج التي تشاسقت حباتو بسا لع يعيج لو مثيل مغ
قبل ،كىحا يؤكج البخاعة الفشية الفائقة التي يستمكيا الذاعخ ،كقجرتو في اختيار السقصع الذعخؼ

السؤثخ مغ الشاحية الجاللية.

أيزا في قريجة "حجيقة الحيػاف"
كنالحع تكخار السقصع ً
شعخؼ كيجعمو خاتس ًة ليا ،كذلظ في قػلو:

()1

حيث يفتتح القريجة بسقصع

ل تشادوني إذا (إبخيل عاد)

ارتعػا في السػز واألزىار

صػا باألسى كل البالد
غّ

إليا وامشحػا حدشاءكع لمكخكجن
نربػا الجب ا
ّ
ودعػني في دولتي
تمظ التي أسسييا ،لغ

بشػٍع مغ أنػاع الخفس كالتسخد صبغ الذاعخ عمى فػدة السقصع الدابق ،فعدؿ نفدو

ٍ
بجكلة أسساىا (لغ) ،كمخادهُ إقخار ما تحسمو لغ مغ معاني الخفس السؤبج الحؼ ال ججاؿ فيو.

بارز في قرائج الذاعخ عمي فػدة ،حيث ضيخ
مسا سبق يتزح أف التك اخر أسمػب
فشي ٌ
ٌ ٌ
ٍ
ٍ
مختمفة ،كقج تشػع ما بيغ تكخار حخؼ ،ك تكخار كمسة مخك اًر بتكخار االسع ،كالفعل،
بأشكاؿ
ٍ
لػحة ٍ
ٍ
بجيعة يغمب عمييا شابع الجمج كالربخ
فشية
كالعبارة ،كالسقصع؛ كقج أبجع بحلظ في رسع

الجاؿ عمى شجة السعاناة التي صبت في ِ
مجتسع بأكسمو ذاؽ مغ خاللو صشػؼ العحابات
قالب
ٍ
ّ
ُ
شامخا شسػخ الج َجِد ُّ
الذ ِع التي ناشحت الدحاب رغع خحالف القخيب كالبعيج.
كالػيالت ،كضل
ً
ُ

ثانيا :التجويخ
ا
يعج التجكيخ ضاىخة مغ الطػاىخ اإليقاعية في الذعخ العخبي ،كقج تعجدت تعخيفاتو ،كمشيا

"ما يص أخ عمى البيت مغ انقصاع الكمسة في آخخ الرجر ،كارتباشيا بػزف أكؿ العجد ،بأف يكػف

شصخ كبعزيا في ٍ
بعزيا في ٍ
شصخ"( .)2ككحلظ ُيعخؼ بأنو" :ىػ اشتخاؾ شصخؼ البيت في كمسة
كاحجة ،كيدسى البيت :السجكر أك الستجاخل أك السجمج"(.)3

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)564 - 555
2
( ) التونجً ،المعجم المفصل فً األدب (ج /3ص.)355
3
( ) ٌوسف ،موسٌمى الشعر العربً (ج /3ص.)353
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دكر ىاما في بشاء اإليقاع الجاخمي في القريجة؛ حيث يعسل عمى
كيمعب التجكيخ ًا
استسخار البشية اإليقاعية كالمغػية ،كالخبط بيشيسا ،كتخػ نازؾ السالئكة أف التجكيخ ال يمجأ إليو
ار ،بل يأتي لفائجة شعخية؛ حيث إنو يدبغ عمى البيت نغسة كليػنة؛ ألنو يسج نغساتو
اضصخًا
كيصيميا(.)1
كيخػ بعس الباحثيغ أف التجكيخ ضاىخة إيقاعية خاصة بالذعخ العسػدؼ؛ حيث يخمػ

مشو الذعخ التفعيمة (شعخ الحخ) ،كمغ ىؤالء نازؾ السالئكة حيث تقػؿ" :إف التجكيخ يستشع
مجكر"( .)2كيخجع
شصخ ًا
ًا
امتشاعا تاما في الذعخ الحخ ،فال يدػغ لمذاعخ عمى اإلشالؽ أف يػرد
ً
ذلظ ألسباب مشيا :أف التجكيخ يالزـ القريجة التقميجية العسػدية التي تشطع بأسمػب الذصخيغ،
كأما القريجة الحجيثة فتشطع بذصخ كاحج فقط ،ككحلظ ألف الذصخ الػاحج في الذعخ الحخ يشتيي
بقافية ،أك فاصمة تذعخ بػجػد قافية ،مغ خرائز التجكيخ أنو يعسل عمى القزاء عمى القافية،
كىحا بجكره يتعارض كيقزي عمى الذعخ الحخ(.)3

كبالسقابل نجج بعس الباحثيغ يقخكف بػجػد التجكيخ في شعخ التفعيمة ،كمشيع حدشي
عبج الجميل يػسف الحؼ يخػ أف انتذار التجكيخ في الذعخ الحجيث بذك ٍل ٍ
كبيخ ،حيث يقػؿ:

"إذا تأممشا التجكيخ في الذعخ الحجيث أك الحخ فإنشا نجج الذعخاء جسيعيع  -إال القميل الشادر -
يعسجكف إلى تقديع التفعيمة نفديا بسعشى أف جدًءا مغ التفعيمة يكػف في شصخ ،كيأتي الجدء
اآلخخ في الذصخ الحؼ يميو"( ،)4كيقػؿ كحلظ " :كلكغ العخكض الحجيث أصبح يتعامل مع
التجكيخ ،ليذ بسعشى تقديع كمسة في سصخيغ ،كلنسا بتقديع التفعيمة نفديا في سصخيغ كمغ ثع

في كمستيغ"(.)5
كيعتبخ دمحم الشػييي بأف التجكيخ كسيمة مغ كسائل الذعخ الججيج لمتخمز مغ حجة

اإليقاع القجيع ،ككدخ الخكتيغ السسل الشاتج عشو ( .)6كيقػؿ كحلظ دمحم صابخ عبيج" :فإف قزية
ميسا مغ بشية القريجة الحجيثة ،كقج أسيست بأنساشيا السختمفة في
التجكيخ أصبحت جدًءا ً
تصػر ٍ
ٍ
كبيخ في بشية ىحه القريجة ،كلع يقترخ عمى الجانب اإليقاعي الرخؼ ،بل تعجػ
إحجاث
ذلظ إلى الجانب الجاللي بكل مػحياتو كضاللو"(.)7

1

( ) ٌنظر :المالئكة ،لضاٌا الشعر المعاصر (ص.)333
2
( ) المرجع السابك ،ص.334
3
( ) ٌنظر :المرجع نفسه ،ص.75 -74
4
( ) ٌوسف ،موسٌمى الشعر العربً (ج /3ص.)355
5
( ) المرجع السابك ،ص.356
6
( ) ٌنظر :النوٌهً ،لضٌة الشعر الجدٌد (ص.)373
7
( ) عبٌد ،المصٌدة العربٌة الحدٌثة بٌن البنٌة الداللٌة والبنٌة اإلٌماعٌة (ص.)350
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مغ خالؿ ما سبق عخضو كتفريمو يتزح أف الشقاد عمى رأييغ في مرصمح التجكيخ،

كيخجح الباحث رأؼ القائميغ بػجػد التجكيخ
فسشيع مغ يخػ بزخكرة كجػده ،كمشيع مغ يخفزوُ ،
صا.
احجا متخاب ً
في الذعخ الحخ ،ككجػب األخح بو؛ ألف القريجة الحخة أصبحت تذكل بيتًا ك ً
كالتجاخل في التفعيمة بيغ سصخيغ ،يعسل عمى تساسظ الشديج الذعخؼ ،كيحافع عمى

مكتفيا بسعشى،
احجا ،فكل سصخ مغ الدصخيغ
اندجاـ الشغسة السػسيقية التي تشتج ًا
سصخ مػسيقيا ك ً
ً
ً
كلكشو يفتقخ إلى السػسيقى ،كمغ األمثمة عمى استخجاـ التجكيخ في دكاكيغ الذاعخ عمي فػدة ما
الػَدع"( )1عمى بحخ (الخجد):
نالحطو في قريجتو "قالدة َ
بخغع حبشا الكبيخ يا حبيبتي

متفعمغ

o// o//o// o//o// o//o//

(خبغ)

بخغع حبشا السخيخ
o//

o//o//

عمغ

o/o//

متفعمغ
(خبغ)

متفعمغ

متفعمغ

(خبغ)

متْفػ

متفعل

بخغع حبشا الحي ل يفيع التقتيخ
o/o/o/ o//o/o/ o//o// o//o//

متفعمغ

متفعمغ

(خبغ) (خبغ)

بخغع أنشا

متفعمغ

o// o//o//

كػاحة خزخاء كشا في اليجيخ

عمغ

o//

مدتفعمغ مدتفعل
(صحيحة)

متْفػ
تجويخ

كعشج التأمل في السقصع الذعخؼ الدابق يتزح التجكيخ العخكضي بيغ األسصخ؛ فجاء

في نياية الدصخ األكؿ الحؼ يشتيي بجدٍء مغ التفعيمة (متْفػ) ،فيسا يبجأ في الدصخ الثاني بتكسمة
التفعيمة (عمغ) ،ثع يعػد إليو في نياية الدصخ الخابع الحؼ يشتيي بجدء مغ التفعيمة (متْفػ) ،فيسا
إيقاعيا
صا
يبجأ في الدصخ الخامذ بتكسمة التفعيمة (عمغ) ،كبحلظ جاءت التفعيمة الستجاخمة راب ً
ً

كحجة إيقاعي ًة متخابص ًة ،كذلظ بخالؼ الشطاـ
يعدز تساسظ إيقاع األسصخ الذعخية ،كيجعل الشز
ً
مدتقال عغ غيخه إيقاعيا.
العسػدؼ الحؼ يكػف كل بيت
ً
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)333
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تجويخ

كيتزح التجكيخ كحلظ في قػلو بقريجة "ىجختظ مخة أخخػ"( )1عمى بحخ (الػافخ):
ِ
ىجختظ لدت أدري كيف كان اليجخ
مفاعمتغ

o/o/o// o/o/o// o///o//

مفاعْمتغ

مفاعْمتغ

(عرب)
و لكشي
مفاعْمتغ

o/o/o//
أيت مشظ الغجر
و حيغ ر ُ
/o/o/o// o///o//

تدوير
مفاعمتغ

مفاعمتاف

يسدق في شخاييشي
سكيشا ّ
بقاع القمب ّ
 o/o/o// o///o// o/o/o// o/o/o//مفاعْمتغ مفاعْمتغ مفاعمتغ

مفاعْمتغ

نالحع في األسصخ الذعخية الدابقة التجكيخ العخكضي بيغ األسصخ؛ فجاءت في نياية

الدصخ الثاني الحؼ يبجأ بالتفعيمة األكلى لمدصخ الذعخؼ (مفاعمتغ) ،كيكسل في الدصخ الثالث
تفعيالت الدصخ الذعخؼ (مفاعمتغ – مفاعمتاف).

ثال اثا :الجشاس
يعج الجشاس مغ أىع الفشػف البجيعية المفطية التي يمجأ إلييا الذعخاء في تذكيل

أثخ في إحجاث التشاغع السػسيقي ،كتقػية اإليقاع الجاخمي في
خصاباتيع الذعخية ،فالجشاس لو ٌ
كجساال؛ لسا فيو
حدشا
ً
كر ميع في أداء السعشى؛ حيث يزفي عمى الشز ً
الشز الذعخؼ .كلو د ٌ
مغ سح ٍخ للذىاف ،كمفاجأة ليا ،ككحلظ يداعج عمى فيع السعشى السخاد كليرالو برػرة

لصيفة(.)2

كقج كردت لو تعخيفات عجة عشج القجامى كالسحجثيغ ،فسغ ذلظ تعخيف ابغ السعتد الحؼ

يعخفو بقػلو" :ىػ أف تجيء الكمسة تجانذ أُخخػ في بيت شعخ ككالـ ،كمجاندتيا ليا أف
تذبييا في تأليف حخكفيا"( ،)3كيعخفو ابغ رشيق بقػلو" :أف تكػف المفطة كاحجة باختالؼ

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)333
2
( ) ٌنظر :عالم ،دراسات فً البالغة العربٌة (ص.)334 - 333
3
( ) ابن المعتز ،البدٌع (ص.)33
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السعشى"( ،)1كيعخفو الدكاكي بأنو" :ىػ تذابو الكمستيغ في المفع"( ،)2كعخفو القدكيشي بقػلو:
"الجشاس بيغ المفطيغ .ىػ :تذابييسا في المفع"( ،)3ككحلظ الياشسي بقػلو" :ىػ تذابو لفطيغ في

الشصق ،كاختالفيسا في السعشى"( ،)4كيعخفو صاحبا البالغة الػاضحة بأنو" :تجانذ إحجاىسا

األخخػ كتذاكميا في المفع مع اختالؼ في السعشى ،كليخاد الكالـ عمى ىحا الػجو يدسى

جشاسا"(.)5
ً

مسا سبق يتزح بأنو بتذابو األلفاظ في عجد الحخكؼ أك تأليفيا يحجث الجشاس الحؼ

يحقق االندجاـ الرػتي بيغ الكمسات.
كحػؿ العالقة بيغ زيادة تجانذ البشى المغػية بديادة البشى الشغسية السػسيقية يقػؿ عبج

غالبا -زيادة في بشية الشغع بغس
الخالق العف" :كل زيادة متجاندة في البشى المغػية تتبعيا – ً
الشطخ عغ اتداقيا مع حاالت الشفذ ،أك مجافاتيا ليا ،كتأخح ىحه الديادة شكل التخنيسات

الستػازية في لحطات متعاقبة مغ الدمغ ،كفي تبادالت مكانية متدقة في مداحة الشز"(.)6

ٍ
كيبخز الجشاس
بذكل كاض ٍح في العجيج مغ قرائج الذاعخ عمي فػدة ،فيػ يذكل ضاىخةً
تػضيفا بجيعيا ،مسا كاف لو األثخ
لغػي ًة كمػسيقي ًة بارزًة في أعسالو الذعخية ،كقج بخع في تػضيفو
ً
الػاضح في إحجاث اإليقاع السػسيقي بيغ الكمسات الستجاندة ،الحؼ يػحي بالحالة الشفدية
السديصخة عمى الذاعخ ،كمغ أمثمة ذلظ ما قالو في قريجة "ككانت تخانيع فتح"(:)7
ألني رضخت لح ّل الدمغ
رضيت بجفع الثسغ

صبت بجاء الحشيغ
ألني أُ ُ
دت بالدجغ سجشي
تذخبت بالحدن حدنيّ ،
تسج ُ
ّ
فت نفدي بجاري
فغّم ُ
انيت عغ دفغ عاري
تػ ُ

نالحع في نيايات األسصخ الذعخية بخكز الجشاس بيغ كمستي (الثسغ -الدمغ) ،فشالحع

تقارب الحخفيغ (الثاء كالداؼ) في السخخج ،كتزادىسا في الرفات ،أما مغ حيث السخخج فيسا
1

( ) ابن رشٌك ،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونمده (ج /1ص.)503
2
( ) السكاكً ،مفتاح العلوم (ص.)352
3
( ) المزوٌنً ،اإلٌضاح فً علوم البالغة (ج /3ص.)353
4
( ) الهاشمً ،جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع (ص.)232
5
( ) الجارم وأمٌن ،البالغة الواضحة (ص.)342
6
( ) العف ،التشكٌل الجمالً فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر (ص.)283
7
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)70
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حخفاف لثػياف ،كأما مغ ناحية الرفات (الثاء) ميسػس رخػؼ ،أما (الداؼ) فجيخؼ رخػؼ ،كىحا

أدػ إلى كجػد مػسيقى تعبيخية عغ الػضع السزصخب الحؼ يحياه الذاعخ ،عبخ عشو بدالسة

أيزا بيغ كمستي
أيزا نتيجة جساؿ السػسيقى ،كنجج الجشاس ً
ككصل إلى الستمقي بدالسة ً
(دارؼ -عارؼ) ،حيث التذابو في الحخكؼ ما عجا (الجاؿ كالعيغ) كالمحيغ تخبصيسا صفات
مذتخكة ،كتقارب في السخخج ،فسيسا يترفاف بالجيخية ،أما السخخج فػ(الجاؿ) مغ المداف،

ك(العيغ) حمقي ،كىحا داللة عمى الحالة الشفدية التي يعانييا الذاعخ مغ بؤس كاضصياد ،فعبخ
ٌ
ٍ
ٍ
برػت عاؿ جيػرٍّؼ تشاغست معو السػسيقى الجاخمية لمشز.
عشيا
اضحا في قػلو بقريجة "قالدة الػدع"(:)1
كتجمى الجشاس ً
أيزا ك ً
لكغ حبل حبشا الكبيخ يا حبيبتي

لكغ حبل حبشا السججول باآلىات والجمػع
حبل حبشا السخيخ

ص ْع
ىا قج انق َ
مثل قالدة مغ الػدع

ألنشا كشا ضخيخيغ ،وكان حبشا ضخيخ
بخغع حبشا السخيخ

بخغع شائعات حبشا الكبيخ

فمتزخعي مثمي إلى الدساء يا حبيبتي
ِ
الذخيخ
ولشبظ اا
سخ حبشا ّ
لشبظ حبشا الحي ضاعِ ،
ِ
لشبظ حبشا األول واألخيخ
ِ
لشبظ حطشا..
لقج جاء الجشاس بيغ (ضخيخ -السخيخ -الذخيخ) ،فشالحع تذابو الكمسات في نفذ

الحخكؼ ،كتختمف في حخؼ كاحج ىػ (الطاء كالسيع كالذيغ) ،كتمظ الحخكؼ متذابية في

الرفات ،متقاربة في السخارج ،مسا أضفى عمى البشية اإليقاعية الجاخمية جخساً مػسيقياً متشاغساً
مع الحالة الشفدية السخيخة التي انغسذ فييا الذاعخ ،نتيجة القيخ كالطمع كالحؿ كالغخبة.
آخخ لمجشاس في قريجة "مػاؿ الغخبة"( )2يقػؿ فيو:
مػضعا ًا
أيزا
كنخػ ً
ً
عبجت أسفاري
لعيشي الخياح
ُ
ّ

1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)333
2
( ( فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)63 - 63

150

لبدت مع اليسػم ثياب عخسي
ُ
ارتسيت بحزغ أقجاري
و
ُ
ركبت الحػت والتّشيغ والجنيا
ُ
وحجثت الغخاب بكل أسخاري

ِ
الذسذ  ..في لحع الحجارِة
فجو َن قرتي في
ّ
تحت أشجاري

مػسيقيا في نياية األسصخ الذعخية
تشاغسا
فالذاعخ في السقصع الذعخؼ الدابق يحجث
ً
ً
مغ خالؿ الجشاس بيغ كمستي (أسفارؼ -أسخارؼ) المتيغ اختمفتا في صػت كاحج (الفاء ك الخاء)،
كاتفقتا في باقي الحخكؼ ،حيث تقاربا في السخخج (المداف كالذفة) ،كتشاف اخ في الرفة (الجيخ

بجيعا في إبخاز السعشى السخاد.
اضحا ،ك ًا
كاليسذ)؛ مسا كلج
أثخ ً
اندجاما مػسيقيا ك ً
ً

ابعا :الصباق
را

يعج الصباؽ مغ السحدشات البجيعية السعشػية التي يمجأ إلييا الذعخاء في إبجاع نرػصيع

األدبية ،كىػ أحج أسذ اإليقاع الجاخمي في الذعخ العخبي ،كالفخؽ بيغ الصباؽ كالجشاس أف
"الجشاس عامل يطيخ أثخه في كحجة الجخس ،كالصباؽ عامل يطيخ أثخه في تشػيع ىحه الػحجة"(.)1

عخفو القدكيشي
كقج تعجدت تعخيفات الشقاد القجامى كالسحجثيغ حػؿ مرصمح الصباؽ ،فقج ّ
أيزا فقال" :الجسع بيغ الستزاديغ ،أؼ معشييغ متقابميغ في
كسساه السصابقة كالصباق كالتزاد ً

الجسمة"( ،)2كسساه الدكاكي السصابقة كعخفو بقػلو" :ىي أف تجسع شيئيغ متػافقيغ أك أكثخ كبيغ
ضجييسا"(.)3

اء أكاف ذلظ التقابل
كمغ السحجثيغ مغ عخفو بقػلو" :ىػ الجسع بيغ معشييغ متقابميغ سػ ً
تقابل التزاد أـ اإليجاب كالدمب أـ تقابل التزايف كاألبػة كالبشػة ،كسػاء أكاف ذلظ السعشى

حقيقيا أـ مجازيا"( ،)4كمشيع مغ عخفو بأنو" :الجسع بيغ لفطيغ متقابميغ في السعشى"( ،)5كيدسى
"الجسع بيغ الذيء كضجه في الكالـ"(.)6

1

( ) الطٌب ،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها (ج /3ص.)503
2
( ) المزوٌنً ،اإلٌضاح فً علوم البالغة (ج /2ص.)477
3
( ) السكاكً ،مفتاح العلوم (ص.)353
4
( ) عالم ،دراسات فً البالغة العربٌة (ص.)343
5
( ) الهاشمً ،جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع (ص.)573
6
( ) الجارم وأمٌن ،البالغة الواضحة (ص.)363
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يتزح مغ التعخيفات الدابقة تػافق الشقاد القجامى كالسحجثيغ في مفيػميع لمصباؽ الحؼ

ىػ الجسع بيغ األشياء الستزادة في السعشى.

قجيسا كما زاؿ يتخدد إلى اآلف
كقج كضح خزخ أبػ جحجػح فائجة التزاد بقػلو" :قيل ً
كبزجىا تتسيد األشياء ،كالزج يطيخ حدشو الزج ،فاجتساع األشياء الستقابمة السختمفة يقػؼ

الشغع ،كيخكد اإليقاع ،كيثخؼ الجاللة ،كيذػؽ الستمقي كالدامع ،كيثيخ ذىشو ،كيمفت انتباىو إلى
تاما مع القريجة ،كيسشحو
الرػر السعشػية الستزسشة في الشدق الذعخؼ بحيث يتفاعل
ً
تفاعال ً
اإليقاع فخص ًة لمتأمل في السعاني"(.)1

لقج لجأ الذاعخ عمي فػدة إلى بشية الصباؽ في نرو الذعخؼ؛ لترػيخ الحالة الشفدية

السزصخبة التي يحياىا ،كذلظ نتيج ًة لمطخكؼ الخارجية التي أحاشت بو بدبب بعجه عغ كششو،
ٍ
مػسيقي مغ خالؿ
جخس
أثخ في إحجاث
كقج كرد الصباؽ ًا
ٍ
كثيخ في قرائجه الذعخية ،ككاف لو ٌ
اندجاـ األلفاظ كتشاغسيا في الشز الذعخؼ ،كمغ ذلظ قػلو في قريجة "الفيج"

فييا:

()2

التي يقػؿ

عذقا ليذ كخاىي اة
ا

إني اختخت يا وششي

حبا وشػاعية
ا
إني اختختظ يا وششي

سخ وعالنية
اا
إني اختختظ يا وششي
فميتشكخ لي زمشي

ما دمت ستحكخني

يا وششي الخائع  ..يا وششي!

(سخ -
كرد الصباؽ في السقصع الذعخؼ الدابق بيغ األلفاظ التالية (عذًقا  -كخاىية) ،ك ًا
ٍ
سياؽ متػ ٍاز؛
عالنية) ،ك(فميتشكخ -ستحكخني) ،كىحا التتابع بيغ الكمسات الستزادة ،جاء في

اختيار.
ًا
إجبار ال
ًا
ليشثخ مغ خاللو الذاعخ تخانيع حبو كعذقو ككليو في كششو الحؼ أبعج عشو
أيزا قػلو في قريجة "الحشطل"(:)3
كمغ الصباؽ ً
1

) ) أبو جحجوح ،التشكٌل الجمالً فً شعر سمٌح الماسم (ص.)532
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)343
3
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)323
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 صجيقي؟ أُدخل  ..أُدخلالبال
غبت عغ البال وحِّقظ  ..ما َ
ما َ
غبت عغ ْ
صجيقا قال -
ذكختظ ،لكغ
باألمذ
ا
َ
بأن زمانظ قج ولى

...

أتحكخ يا..؟
ُ
أتحكخ أنشا إلفيغ كشا ،ليذ يخترسان..

(يبتعجان ،يقتخبان  ..يذتعالن ،يشصفآن
ويمتحسان ثانية  ..ويمتحسان يمتحسان)

يقػـ البشاء الفشي للسصخ الذعخية الدابقة عمى مجسػعة مغ الثشائيات الستزادة ،كىي:
(يبتعجاف  -يقتخباف) ،ك(يذتعالف  -يشصفآف)؛ ليبخز العالقة الػشيجة بيشو كبيغ صجيقو (الػشغ)،

كالحؼ شػتو عشو الدشػف كاألياـ ،كفقج األمل في المقاء مغ ججيج بعج تخمي القخيب كالبعيج عشيع
كنكػص اآلماؿ في ٍ
مججدا.
حل لقزية الػشغ يجسع بيشيسا
ً
كنالحع ذلظ في السقصع الدادس مغ قريجة "مصمػب رأسي"(:)1
ِ
الجامية
تصمع مغ ذاكخة الميل

يا باجذ

تصمع مغ أنفاس الحخ الالىب ،مغ خمجات
تصمع دالي اة

يا باجذ

البخد القارس

أو قشبم اة

كرد الصباؽ في األسصخ الذعخية الدابقة بيغ (الحخ -البخد) ،ك(الالىب -القارس)؛
ليبيغ ديسػمة السقاكمة التي حفمت بيا أرض فمدصيغ في جسيع األكقات ،كتحت كل الطخكؼ

الحالكة التي أحاشت بالذعب الفمدصيشي ،كقج رمد إلى السقاكمة في ىحا السقصع بحكخ السقاكـ

الفمدصيشي (باجذ أبػ عصػاف) ،فالجسع بيغ الستزادات قج أضاؼ جسالية في األسمػب،

فزال عغ اإليقاع السػسيقي البجيع الحؼ تصخب لو أذف الستمقي فيدتقخ في
كركعة في السعشى،
ً

الػججاف ،كيسل شغاؼ القمب.
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)346
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خامدا :التذكيالت البرخية
ا

لقج حاكؿ الذعخاء السحجثػف استثسار التذكيالت البرخية في كتابة نرػصيع الذعخية،

فمع يتػقف األمخ عشج الكتابة فحدب ،بل اشتسل عمى العجيج مغ جساليات التذكيل الكتابي

السختمفة؛ كمشيا :الفخاغ السشقط ،كالتقصيع الكتابي(التفتيت /التذحيخ) ،كالدصخ الذعخؼ الستجرج،
استثسار إيقاعيا كدالليا؛ لمتعبيخ عغ أفكارىع كتجاربيع ،كالتأثيخ
ًا
كعالمات التخقيع؛ كقج استثسخكىا

في الستمقي الستقباؿ الصاقات الجسالية كاألبعاد الجاللية في الشز الذعخؼ.

كقج اتدع الذعخ العسػدؼ بثبات التذكيالت البرخية السألػفة بشطاـ الذصخيغ ،كلع ُيتح

لمذعخاء أف يخالفػا ىحا الشطاـ إال في العرػر األدبية الستأخخة ،ثع ضيخ شعخ التفعيمة ،فبجأ

الخخكج عغ السعاييخ الذكمية التقميجية مسا أعصى الذعخاء الحخية في تذكيل الدصخ الذعخؼ
ٍ
متعجدة(.)1
إيحاءات
اغيا يشتج
ً
كتاب ًة تدتجعي تجفًقا شعػريا أك ً
بياضا فخ ً
كالستتبع لمشرػص الذعخية لمذاعخ عمي فػدة يمحع لمػىمة األكلى ميمو ألشكا ٍؿ كتابي ٍة
ٍ
متشػعة ،كالتي ربسا ال نججىا في الكتابة العادية ،كىي تذكل جدًءا مغ الجاللة الذعخية ،ككحلظ
ٍ
تجؿ عمى الحالة الشفدية الجاخمية السختبصة بالذاعخ ،كالتي عبخ عشيا ب ٍ
ججيج يرل مغ
ذكل
ّ
خاللو إلى قمب الستمقي ككججانو.
كمغ تمظ التذكيالت البرخية التي كضفيا الذاعخ في العجيج مغ قرائجه الذعخية تقشية

التقصيع الكتابي (التفتيت/التذحيخ) ،كالتي تعشي "تسديق ألكصاؿ الكمسة أك العبارة أك الرػرة،
كتفكيظ لػحجتيا الػاحجة ،بحيث تبجك كل جدئية مشيا ذات كياف مدتقل معدكؿ عغ نطيخه ،رغع

اترالو الدياقي بو"( .)2كيعتبخ التذحيخ مغ أىع ضػاىخ التذكيل اإليقاعي في القريجة الحجيثة،
دكر فع ٍ
كيمجأ إلييا الذعخاء لسا تمعبو مغ ٍ
اؿ في تذكيل الشغع السػسيقي الجاخمي داخل بشية الشز
الذعخؼ ،ككحلظ تداعج في كدخ حجة الختابة الشاتجة عغ التجفق الشغسي الستػاصل ،كيتجمى ذلظ
اضحا في العجيج مغ قرائجه الذعخية ،كمغ ذلظ قػلو في قريجة "فخس البحخ"(:)3
ك ً
يبجو أنشي تعبت /فألق أخ جخائج الرباح/
مغ ججيج:

قخأتيا  -قخأتيا
قخأتيا

1

( ( ينظر :انعف ،انتشكيم انجماني في انشعر انفهسطيني انمعاصر (ص.)99
2
) ) ولٌد ،التجرٌب فً المصٌدة المعاصرة (مج /34ص.)363
3
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)200

154

قـ..

ــــخ..

أ..

ت..

ــيا ..

وحيجا كشت
لكششي يا فخس البحخ ا
وحيجا سيجتي :كيف تحوب غابة الجميج؟!
ل زلت ا
يتزح في السقصع الذعخؼ الدابق تقشية التذحيخ في جسمة (قخأتيا) بذكل عسػدؼ،

كتفتيت الحخكؼ بيحه الصخيقة اليخمية الخأسية يجحب انتباه الستمقي ،كيعكذ مجػ الحالة

الشفدية ،كالذعػر بالسمل كاالحباط مغ الخكتيغ القاتل الحؼ يكتشف حياة الذاعخ في الغخبة؛ كقج
ساعج ذلظ عمى تحقيق صػرة االندجاـ بيغ البعجيغ الجاللي كالرػتي ،كالحؼ يػحي ببطء في
عسمية قػؿ الذعخ.

كمغ مذاىج الحدف كالحشيغ كاالشتياؽ التي رسسيا الذاعخ عمى صػرة تفتيت كتابي ،ما

جاء في قريجة "الغيػـ"( )1حيث يقػؿ:
صار يبكي
صخت أ..
ُ
بـ..

كـ..

ي..

ِ
عميو
مغذيا
خخ
ا
يالحع في السذيج الذعخؼ الدابق نثخ الذاعخ لمحطات الحدف كاألسى الصػيمة التي
أسصخ شعخ ٍ
ٍ
ية
غسختو في غخبتو ،حيث يعبخ عغ ذلظ تذحيخ لكمسة (أبكي) فتحتل حخكفيا أربعة
ما يػحي بصػؿ معاناتو كحدنو الذجيج ،كفي ذات الػقت حدختو الكبيخة عمى فقجاف األمل في

العػدة إلى أرض الػشغ.

كتطيخ تقشية التقصيع الكتابي مخة أخخؼ لجػ الذاعخ في تذحيخ الجسمة ،في قريجة

"فمدصيشي كحج الديف"( )1يقػؿ:
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)533
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وتعخف كيف تزخم ثػرة كبخى
وتذخب مغ دم األعجاء أنيا ار

وتعخف كيف تشذئ شفميا العادي
فتخمق مشو [جيفا ار]..

يعير ،يعير حتى يأخح الثا ار

يعير

يعير

حتى يأخح الثا ار..

فالذاعخ يدتخجـ تقشية التقصيع الكتابي في جسمة (يعير يعير حتى يأخح الثارا) ،فتع

تقصيع الجسمة إلى كمسات؛ ليػحي بالعدـ كاالصخار السػجػديغ لجػ الفمدصيشي عمى استعادة حقو
السدمػب ،كرفع غسامة الطمع كالحؿ كالعار ميسا شاؿ الدمغ ،كميسا كمف ذلظ مغ ثسغ.

مسثال ذلظ بقػلو في
أيزا ندعة الحدف التي رافقت حياة الذاعخ في غخبتو،
ً
كنمسذ ً
قريجة "ىجية لمذتاء"(:)2
ىجيتي لعامي..
ّ
دمعة شفل مغ عيػن الشازحيغ
دمعة شفل مغ عيػن الشازحيغ

دمعة شفل

مغ عيػن

الشازحيغ!!

استصاع الذاعخ في األسصخ الذعخية الدابقة أف يعبخ عغ حالة اليأس كانعجاـ بخكز أؼ
ٍ
بارقة أمل في ٍ
حل قخ ٍ
بعزا عشج الذاعخ؛ حتى أنو
يب أك بعيج ،فرارت األعػاـ يذبو بعزيا ً
يائدا مغ تقجيع ىجية العاـ إال مغ دمػع أشفاؿ الشازحيغ ،الحيغ عاش حياتيع كسكشت
أصبح ً

تفاصيميا في خمجات صجره السحسػـ باألحداف كالحدخات ،ما أدػ بو إلى تقصيع الدصخ إلى
أقدا ٍـ ثالثة( ،دمعة ٍ
شفل) في سصخ ،ك(مغ عيػف) في سصخ آخخ ،ك(الشازحيغ) في سصخ،
كأردفيا بعالمتي تعجب؛ دالل ًة عمى حالة الحىػؿ التي أصابت الذاعخ مغ ضعف األمة العخبية
كاستكانتيا الحؼ أدػ إلى جعل الذعب الفمدصيشي مصية سيم ًة لمسحتل.
1

( ) المصدر السابك ،ص.33
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)36
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كيػضف الذاعخ عمي فػدة تقشية التشقيط داخل التذكيل الفشي لمشز ،مغ خالؿ كضع

مجسػعة مغ الشقط قبل الكمسة أك بعجىا؛ لإليحاء بالسدكػت عشو في الشز ،كلفداح السجاؿ
لسذاركة الستمقي في عسمية اإلبجاع ،كالطاىخ مغ الشز ال يحسل كل الجالالت كالسعاني السخاد
إيراليا ،كذلظ ألف "معشى الشز ال يكسغ في السعمغ عشو كالسرخح بو فقط ،بل يتجاكز ذلظ

إلى السخفي كالسدكػت عشو ،السكتشد بالجاللة كالسفعع باإليحاء الحؼ يػسع مجارات الشز كيديج
مغ احتساالت تأكيمو كآفاؽ تػقعاتو"(.)1
كيتزح ذلظ في قريجة "فمدصيشي كحج الديف"( ،)2التي يعبخ مغ خالليا عغ مجػ
جدجا لكغ ركحو مازالت باقية فيو ،كذلظ بقػلو:
ارتباشو بػششو الحؼ رحل عشو ً
فمدصيشي..
فمدصيشي..

ججي
أقػل لكع بأني مثل ّ
مثل زيتػني :فمدصيشي

مخ الجىػر ...أنا
فمدصيشي عمى ّ
فمدصيشي..
ييجؼ الذاعخ مغ كراء تػضيفو لتقشية التشقيط العسل عمى جحب انتباه الستمقي ،كتشذيط

خيالو مغ أجل استحزار السححكؼ ،الستسثل في نبخة التحجؼ التي تحجث بيا الذاعخ ،فأراد مغ
خالليا أف يتخؾ لمستمقي مداح ًة لمتفكيخ في مخاد كالمو ،فقج يفيع مغ كالمو التحجؼ ،كقج يفيع
أيزا االفتخار بػششو ،أك غيخ ذلظ.
ً
ككحلظ قػلو في قريجة "عغ البدصاء كالثػرة"

()3

حيث استثسخ الذاعخ تقشية التشقيط؛

ليعبخ عغ أحاسيدو كانفعاالتو الثػرية تجاه أبشاء شعبو الخازحيغ تحت كشأة االحتالؿ ،كالحيغ

ِ
للزر ،ك ،...ك ،...ككثيخ مغ األشياء التي
يعانػف األمخيغ مشو ،فييا استشياض لميسع ،كشج

تخؾ الذاعخ السجاؿ فييا لخياؿ الستمقي أف يدبح ،كيدتقخغ الرػرة حدب إدراكو:
جياع.
انيزػا مغ مخبد السػت وىيا يا
ْ
دقت األجخاس لمثػرة  ..ىيا

يجيا
خبدكع بيغ ّ
1

( ) كالب ،بنٌة الفضاء الكتابً بٌن اإلبداع والتأوٌل لراءة فً شعر انتفاضة األلصى (ص.)403
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)5
3
( ) المصدر السابك ،ص.77
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جياع..
فاتبعػني يا
ْ

...........

........

كقج تعجدت األشكاؿ البرخية في الشرػص الذعخية عشج الذاعخ عمي فػدة ،كمشيا
تقشية الدصخ الذعخؼ الستجرج ،حيث تكػف البجاية كالشياية لمدصخ الذعخؼ غيخ متداك ٍ
ية ،كالتي
ٍ
دالالت عسيق ًة تداعج في فيع تمظ الشرػص ،ككحلظ العسل عمى لفت حاسة البرخ لجػ
تحسل

الستمقي إلى الجساؿ الجاللي الشاتج عغ التجرج الكتابي ،كتسثل ذلظ في قريجة "الغزب"( )1بقػلو:
يأتيظ مػج البحخ في الحخب وفي الدمع،
وعشػاة
َ
ِ
احتج ْم
التحع بالعذب والشار ِ
ِ
التح ْع
و ْ

ل تخف..

فالشيخ ل يجخي بغيخ الساء..
و ِ
احتج ْم ثع احتجم
أبتدع"
"أعصشي القجرة حتى
ُ
فاحتجم
ْ

ثع احتجمْ

احتجم!
ثع
ْ

كخر كمسة
كفي مقصع آخخ مغ نفذ القريجة ،يدتخجـ الذاعخ تقشية التجرج في ت ا

صصجـ – انتقع) ،فيقػؿ:
(ا
ْ
فاصصجم ..
ْ

فجخ خفايا السخحمة
ِّ
قاتال
يػما
حشيذا ا
ا
لع تكغ ا
...

بل عجو القتمة

كغ نريخ الساء والرحخاء ،كغ بخاقا لكل البدصاء

اصصجم ثع اصصجم
و
ْ
أبتدع"
"أعصشي القجرة حتى
ْ
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص 332ـ .)335
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فاصصجم
ْ

اصصجم
ثع
ْ

...

اصصجم!
ثع
ْ

ولتكغ ساخش اة معخكة الجػِع
اقتحع
ْ
ولتكغ دامي اة معخكة القيخ
اقتحع
ْ
ولتكغ فاصم اة معخكة الثأر
انتقع
و ْ

اقتحع
ْ

انتقع
ثع
ْ
انتقع!
ثع
ْ
ٍ
ٍ
الفت تقشية األسصخ الذعخية الستجرجة في السذاىج الثالثة
بذكل
يػضف الذاعخ

الدابقة ،ليؤكج مغ خالليا الزخكرة القرػػ الستس اخرية جحكة الشزاؿ الذعبي السقاكـ ضج
ٍ
مفخدات تجؿ عمى االلتحاـ السدتسخ ،كاالصصجاـ الجائع ،كاالنتقاـ
السحتل؛ لحا استخجـ الذاعخ
بال ىػادة مغ السحتل.

كمغ األشكاؿ البرخية التي يعتسج عمييا الذاعخ عمي فػدة في تذكيل نرػصو

الذعخية ،كالتي تدتػجب الػقػؼ عشجىا ،عالمات التخقيع؛ كالفاصمة غيخ السشقػشة ،كعالمة
التعجب ،كالكتابة ما بيغ األقػاس ،كالجسل السعتخضة كغيخىا مغ العالمات التي يتع تػزيعيا في
ٍ
دالالت قػي ًة في الخصاب الذعخؼ.
األسصخ الذعخية ،التي تتخؾ

ٍ
بذكل ٍ
بارز في نرػصو الذعخية (الفاصمة)؛ ليؤدؼ بيا
كمغ عالمات التخقيع السػضفة
ٍ
ككتمة
كضيفتيا الحقيقية كىي الخبط بيغ الكمسات كالجسل الستخابصة في الفكخة؛ إليراليا لمستمقي
ٍ
متساسكة في األداء ،ككرد ذلظ في قريجة "السؤامخة"( )1بقػلو:
وحيجا في تمظ المحطة..
كشت ا
ما ُ
تتقافد-
كانت أسخاب البجع العاشق مغ حػلي
ُ
الغابات
ما بيغ البحخ وبيغ
ْ
1

( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)303
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ِ
العخبات،
كان صييل
ِ
الباعة،
ضجيج
البحارِة،
عخبجة ّ
وغشاء الذخفا ْت
وحيجا...
كشت ا
ما ُ

ٍ
نغسا برخيا في نياية بعس األسصخ الذعخية؛ ليعصي
لقج تكخرت الفاصمة بذكل أعصى ً
مؤشخ بتساسظ زكايا المػحة الفشية التي رسسيا الذاعخ؛ لترػيخ حالة البؤس التي تدخبمو،
ًا
كتشغز عميو حياتو.
كنخػ في مػضع آخخ تجديج الفاصمة في قريجة "الفيج"( )1حيغ يقػؿ:
يرجف أحياانا أن أُذىل
حيغ أرى غدلن الغابة تأكميا الشيخان
يرجف أن أخجل

حيغ أرى الصمقة بيغ ذراعي جبان
ألسا
يرجف أن أشيق ا

كمبا يشير جثة غدة،
حيغ أرى ا
سيشاء،
القجس،

الجػلن

يرجف أن أعتحر لصفل عخبي
ّ
في ِ
لفتة أل ٍع اعترخت قمب الذاعخ ككججانو ،كتخابصت فييا أسباب البمػػ كعسػميا عمى

األمة العخبية حيغ عجد الذاعخ أسساء مشاشق مغ الجكؿ العخبية ،كربصيا بعالمة التخقيع
(الفاصمة)؛ ليؤكج مغ خالليا عمى تخابط الجخح الشازؼ ،كعيذة اليػاف التي يحياىا أىل ىحه

السشاشق التي أصبحت تحت سيصخة السحتل.

كتتجمى عالمة أخخػ مغ عالمات التخقيع ،كىي عالمة التعجب ،حيث استخجميا

الذاعخ عمي فػدة في العجيج مغ نرػصو الذعخية ،فيقػؿ في قريجة "عيدى بغ مخيع بيششا!"(:)2
الدالم..
رحل
ْ
َ
1

( ( المصدر السابك ،ص.337
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)22
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الذسذ لذت بالفخْار
عد الشيار
والميل أقبل ييدم األحياء في ّ
دوما بانيسار
والسػت ا
لمدالم!
والشاس عصذى
ْ

تطيخ في األسصخ الذعخية الدابقة نبخة انجىاش يػردىا الذاعخ في نياية الدصخ
الذعخؼ ،كيقرج مغ خالليا إضيار مجػ شػؽ الشاس كتذبثيع بأؼ مقتخح ،أك حتى ٍ
أمل يمػح

في األفق مغ أجل العير بدالـ.

معا ،فيػ
كيالحع كحلظ استخجاـ الذاعخ عمي فػدة لعالمتي االستفياـ كعالمة التعجب ً
بعيجا عغ كششو ،كلساذا ىػ بالحات دكف غيخه ،أَلِ َخْي َب ِة مشو ىػ؟ أك شظ
يتداءؿ
متعجبا مغ كػنو ً
ً

فيو؟ أك أنو كلج غخ ًيبا كسيبقى غخ ًيبا؟! فكتبت عميو الغخبة شػؿ حياتو ،كقج جدج ذلظ في
قريجة "البشادؽ"( )1التي يقػؿ فييا:
سيجتي :مغ دونيع..

المييب
قمبي أنا وسط
ْ
مغ دونيع..

الحبيب
محخم عمي أن أسسع صػتظ
ّ
ْ
ّ
مغ دونيع..
أنا البعيج ِ
عشظ والقخيب
فكميع يجور آماشا

تحت جشاحظ الجسيل ،ما عجاي

أواه ..ىل أنا مخيب؟!

أم أنشي الغخيب ابغ الغخيب؟!

كسا استخجـ الذاعخ عمي فػدة تقشية األقػاس عمى شكل نرف دائخة ،حتى يمفت انتباه

القارغ إلى الكمسة التي بيغ األقػاس ،كمغ ذلظ قػلو في قريجة "أغشية لمزفة الغخبية"(:)2
حيكع ...فمتشدلي
قػلػا ليا :ندل الفتى في ّ
ل تخجمي..
ِ
اىيع) ...والجفغ (الخميل)
عيشاك (إبخ ُ
1

( ) المصدر السابك ،ص.377
2
( ) فودة ،األعمال الشعرٌة (ص.)30
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بيح لعاذل كالسدتحيل
و (القجس) رمذظ ما ُ
است َ
و (الديج) السرمػب – في نيجيظ – يشعي (بيت لحع)
والسقيل

خجك يختمي
و
خال فػق ّ
ُ
(جشيغ) ٌ
الطميل
ضل (نابمذ)
ْ
في ّ
ِ
أنت اليػى ،فتجلمي
يطيخ في السقصػعة الذعخية الدابقة مجػ حب الذاعخ كعذقو لبعس أركاف كششو

الحبيب ،فآثخ الذاعخ أف يبخزىا لمستمقي ،فػضعيا بيغ أقػاس (إبخاىيع) (الخميل) (القجس)

لػحات فشي ٌة تسيدت عغ غيخىا بإشارات تجحب
(الديج) (بيت لحع) (جشيغ) (نابمذ)؛ لتُخػ ككأنيا
ٌ
ٍ
مختمفة مغ عبيخ العذق الشابع مغ أعساؽ قمبو،
انتباه الستمقي ،كقج لػنيا الذاعخ بأندا ٍـ
كخمجات كججانو.
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الخاتسة
بعج إتسام الجراسة ،تػصل الباحث إلى الشتائج التالية:
.1

ُيعج شعخ عمي فػدة صػرة صادقة كمعبخة عغ تجخبة الذعب الفمدصيشي ،كقج أسيع ذلظ
في تأجيج كتيخة الحدف التي الزمت الذاعخ في أغمب قرائجه الذعخية.

.2

تسيدت لغة الذاعخ بالػضػح ،كبالقخب مغ كججاف الستمقي؛ كػنيا مدتسجة مغ كاقع
القزية الفمدصيشية بكل آالميا كآماليا.

.3

ٍ
تذكل السحاكر الجاللية التي كضفيا الذاعخ في معجسو الذعخؼ
عالمات بارزًة كذفت عغ

السخدكف المغػؼ الحؼ يستمكو ،ككاف أبخز ىحه السحاكر تجاكًال في أشعاره محػر األرض
(الػشغ) الحؼ كذف عغ صجؽ كششيتو ،كحخقتو عمى احتالؿ أرضو.
.4

نػع الذاعخ في تػضيف األساليب بيغ الخبخية كاإلنذائية ،فقج كضف األُسمػب الخبخؼ؛
ليقخر مجػ اإلجخاـ الحؼ يقػـ بو السحتل الغاصب ضج أبشاء شعبو السكمػـ ،كليقخر كحلظ
ثػرتو عمى السحتل ،كمجافعتو عغ حقو بكل ما أُكتي مغ قػة؛ كسا كضف األساليب

ٍ
ٍ
الفشية،
بالستعة
اإلنذائية؛ كاالستفياـ ،كالشجاء ،كالحػار ،كالتي جعمت قرائجه غشي ًة
ٍ
ٍ
اإليحائية التي جحبت انتباه الستمقي؛ لسذاركة الذاعخ في أحاسيدو.
الصاقات
ك
.5

ُيعج السػركث الجيشي ،كالتاريخي ،كالذعبي مغ السرادر األساسية التي كضفيا في تذكيل
صػره الفشية ،كىي تجؿ عمى ثقافة الذاعخ كسعة اشالعو ،كالتي حسمت بجاخميا دال ٍ
الت
تشع عغ الػاقع السخيخ لمذعب الفمدصيشي.
ُّ

.6

استقى الذاعخ صػره الفشية مغ الػاقع الحؼ يحاكي معاناة الذعب الفمدصيشي نتيجة بعجه
عغ كششو ،كمغ الصبيعة التي بعثت في شعخه الحياة.

.7
.8

بيشت الجراسة السالمح الحجاثية في شعخ فػدة ،كذعخية األلػاف ،كالتذكيالت البرخية،
قػة داللي ًة كجسالي ًة.
كاألمثاؿ الذعبية ،كأسمػب الحػار كغيخىا ،مسا أكدب الرػر الذعخية ً

بالغا باإليقاع السػسيقي ،فجاء متػافًقا مع التصػر الحاصل لسػسيقى
أكلى الذاعخ
اىتساما ً
ً
كمعبخ عغ الحالة الذعػرية الحديشة السديصخة عميو.
ًا
الذعخ العخبي،
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.9

ٍ
ٍ
متشػعة ،مشيا :تكخار
أنساط
ُيعج التكخار ضاىخًة أسمػبي ًة بارزًة في شعخ فػدة ،فذسل عمى
الحخؼ ،كالكمسة ،كالجسمة ،كالسقصع الذعخؼ ،حيث جاء تكخار الكمسة مغ أكثخ األنساط

استخجاما في شعخه.
ً
ٍ
ألشكاؿ برخ ٍ
ٍ
متشػعة؛ كالتفتيت ،كالتشقيط ،كعالمات التخقيع ،كالدصخ
ية
 .10ميل الذاعخ
الذعخؼ الستجرج ،كغيخ ذلظ مغ األشكاؿ التي تذكل جدًءا مغ الجاللة الذعخية ،التي
تػحي بالحاالت االنفعالية لمذاعخ.
ويقتخح الباحث التػصيات التالية:
 .1التػسع في دراسة أعساؿ عمي فػدة الذعخية كفق السشاىج الشقجية الحجيثة.
 .2دراسة األعساؿ الخكائية لمكاتب عمي فػدة.
 .3تزسيغ بعس الشرػص اإلبجاعية لمذاعخ عمي فػدة في السشياج السجرسي كالجامعي.
 .4إعادة شباعة كتػزيع أعساؿ عمي فػدة الذعخية كالخكائية حتى يتدشى االشالع عمييا ،كلقامة
دراسات حػليا.
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السرادر والسخاجع
القخف الكخيع.
آ
إبخاىيع ،نبيمة( .د.ت) .أشكاؿ التعبيخ في األدب الذعبي .ط .3القاىخة :دار غخيب.
ابغ األثيخ ،السػصمي1995( .ـ) .السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخ .تحقيق :دمحم محيي
الجيغ عبج الحسيج( .د.ط) .بيخكت :السكتبة العرخية.
أدكنيذ1978( .ـ) .زمغ الذعخ .ط .2بيخكت :دار العػدة.
إسساعيل ،عد الجيغ2003( .ـ) .الذعخ العخبي السعاصخ :قزاياه كضػاىخه الفشية كالسعشػية.
ط .3القاىخة :دار الفكخ العخبي.
األسسخ ،راجي2013( .ـ) .عمع العخكض كالقافية( .د.ط) .بيخكت :دار الجيل.
كقجـ لو :عسخ فاركؽ الصباع( .د.ط) .بيخكت:
امخؤ القيذ( .د.ت) .شخحو كضبط نرػصو ّ
شخكة دار األرقع بغ أبي األرقع.

أنيذ ،إبخاىيع ،كآخخكف( .د.ت) .السعجع الػسيط .ط .2القاىخة :مجسع المغة العخبية القاىخة.
ّأنيذ ،إبخاىيع1979( .ـ) .األصػات المغػية .ط .5القاىخة :مكتبة األنجمػ السرخية.
أنيذ ،إبخاىيع1981( .ـ) .مػسيقى الذعخ .ط .5القاىخة :مكتبة األنجمػ السرخية.
التبخيدؼ ،الخصيب1986( .ـ) .الػافي في العخكض كالقػافي .تحقيق :فخخ الجيغ قباكة .ط.4
القاىخة :دار الفكخ.
التػنجي ،دمحم1993( .ـ) .السعجع السفرل في األدب .ط .1بيخكت :دار الكتب العمسية.
الجاحع ،أبػ عثساف عسخك بغ بحخ .الحيػاف1996( .ـ) .تحقيق كشخح :عبج الدالـ دمحم
ىاركف( .د.ط) .بيخكت :دار الجيل.
الجارـ ،عمي كأميغ ،مرصفى( .د.ت) .البالغة الػاضحة( .د.ط) .شبع في لبشاف( .د.ف).
أبػ جحجػح ،خزخ2010(.ـ) .البشية الفشية في شعخ كساؿ غشيع (رسالة ماجدتيخ غيخ
مشذػرة) .الجامعة اإلسالمية-غدة ،فمدصيغ.
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أبػ جحجػح ،خزخ2012( .ـ) .التذكيل الجسالي في شعخ سسيح القاسع .ط .1حيفا :مكتبة
كل شيء.
الجخجاني ،اإلماـ أبي بكخ عبج القاىخ بغ عبجالخحسغ بغ دمحم1989( .ـ) .دالئل اإلعجاز .قخأه
كعمق عميو :محسػد دمحم شاكخ .ط .2القاىخة :مكتبة الخانجي.
الجخجاني ،الذخيف عمي بغ دمحم1983( .ـ) .كتاب التعخيفات .ط .1بيخكت :دار الكتب
العمسية.
ابغ جعفخ ،أبي الفخج قجامة  .نقج الذعخ .تحقيق كتعميق :دمحم عبجالسشعع خفاجي( .د.ط).
بيخكت :دار الكتب العمسية.
الجسحي ،دمحم بغ سالـ .شبقات فحػؿ الذعخاء .قخأه كشخحو :محسػد دمحم شاكخ( .د.ط) .ججة:
مصبعة السجني.
الجػىخؼ ،ألبي نرخ إسساعيل1999( .ـ) .تاج المغة كصحاح العخبية السدسى الرحاح .ط.1
بيخكت :دار إحياء التخاث العخبي.
الجيػسي ،سمسى الخزخاء2001( .ـ) .االتجاىات كالحخكات في الذعخ العخبي الحجيث .ط.1
تخجسة :د .عبج الػاحج لؤلؤة .بيخكت :مخكد دراسات الػحجة العخبية.
حامج ،محسػد2016( .ـ 18 ،يشايخ) .عمي فػدة ...شاعخ أكجعتو فمدصيغ كالثػرة كاألرصفة،
تاريخ االشالع 30 :سبتسبخ 2016ـ ،السػقع :جخيجة الشػر(http://www.an-
.)nour.com
الحكيع ،تػفيق( .د.ت) .فغ األدب( .د.ط) .القاىخة :دار مرخ لمصباعة.
داكد ،أنذ( .د.ت) .األسصػرة في الذعخ العخبي الحجيث( .د.ط) .القاىخة :مكتبة عيغ شسذ.
عساف :دار جخيخ.
ربابعة ،مػسى2008( .ـ) .جساليات األسمػب كالتمقي :دراسة تصبيقية.طّ .1
رتذاردز( .د.ت) .العمع كالذعخ .تخجسة :مرصفى بجكؼ( .د.ط) .القاىخة :مكتبة األنجمػ
السرخية.
زايج ،عمي عذخؼ2002( .ـ) .عغ بشاء القريجة العخبية الحجيثة .ط .4القاىخة :مكتبة ابغ سيشا.
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زايج ،عمي عذخؼ1997( .ـ) .استجعاء الذخريات التخاثية في الذعخ العخبي السعاصخ.
(د.ط) .القاىخة :دار الفكخ العخبي.
الدبيجؼ ،دمحم مختزى الحديشي( .د.ت) .تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس( .د.ط) .بيخكت:
مشذػرات دار مكتبة الحياة.
الدعبي ،أحسج2000( .ـ) .التشاص نطخيًا كتصبيقيًا .ط .2عساف :مؤسدة عسػف لمشذخ كالتػزيع.
زكي ،أحسج كساؿ2000( .ـ) .األساشيخ دراسة حزارية مقاربة .ط .2القاىخة :مؤسدة كميػبات اخ
لمصباعة.
الدكزني ،أبػ عبجهللا الحديغ1983 (.ـ) .شخح السعمقات العذخ( .د.ط) .بيخكت :دار مكتبة
الحياة لمصباعة كالشذخ.
الدامخائي ،إبخاىيع2008( .ـ) .األساليب اإلنذائية في العخبية .ط .1دار السشاىج لمشذخ
كالتػزيع.
الدكاكي ،يػسف بغ أبي بكخ بغ دمحم بغ عمي1990( .ـ) .مفتاح العمػـ .ط .2القاىخة :شخكة
كمكتبة كمصبعة مرصفى البابي الحمبي كأكالده.
سميساف ،خالج1989( .ـ) .خميل حاكؼ (دراسة في معجسو الذعخؼ) .مجمة فرػؿ القاىخة.
.47 .)1،2(8
الذايب ،أحسج1966( .ـ) .األسمػب :دراسة بالغية تحميمية ألصػؿ األساليب األدبية .ط.6
القاىخة.
شعث ،أحسج جبخ2002( .ـ) .األسصػرة في الذعخ الفمدصيشي السعاصخ .ط .1خانيػنذ:
مكتبة القادسية.
شعخ عسخك بغ معجؼ كخب الدبيجؼ1985(.ـ) .جسعو كندقو :مصاكع الصخابيذي .ط .2دمذق:
مصبػعات مجسع المغة العخبية.

الشري في الشقج السعاصخ :إجخاءات
الركخ ،حاتع1998( .ـ) .تخكيس الشز :دراسة لمتحميل ّ
كمشيجيات( .د.ط) .القاىخة :الييئة السرخية العامة لمكتاب.
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ضيف ،شػقي1993( .ـ) .الفغ كمحاىبو في الذعخ العخبي .ط .10القاىخة :دار السعارؼ.
ابغ شباشبا ،أبػ الحدغ دمحم بغ أحسج العمػؼ( .د.ت) .عيار الذعخ .تحقيق كتعميق :دمحم زعمػؿ
سالـ .ط .3االسكشجرية :مشذأة السعارؼ.
شخفة بغ العبج1980( .ـ) .حققو كقجـ لو :فػزؼ عصػؼ( .د.ط) .بيخكت :دار صعب.
الصيب ،عبج هللا( .د.ت) .السخشج إلى فيع أشعار العخب كصشاعتيا( .د.ط) .الكػيت :دار
األثار اإلسالمية.
عبجهللا ،دمحم حدغ1983( .ـ) .الرػرة الذعخية كالبشاء الذعخؼ( .د.ط) .القاىخة :دار السعارؼ.
عبج الخؤكؼ ،دمحم1977( .ـ) .القافية كاألصػات المغػية( .د.ط) .القاىخة :مكتبة الخانجي.
عبج الربػر ،صالح1982( .ـ) .قخاءة ججيجة لذعخنا القجيع .ط( .3د.ـ)( .د.ف).
عبج الربػر ،صالح1977( .ـ) .ديػاف صالح عبجالربػر :حياتي في الذعخ .ط .2بيخكت:
دار العػدة.
عبج المصيف ،دمحم حساسة1996( .ـ) .بشاء الجسمة العخبية .ط .1القاىخة :دار الذخكؽ.
عبج السصمب ،دمحم1995( .ـ) .قزايا الحجاثة عشج عبج القاىخ الجخجاني .ط .1القاىخة :الذخكة
السرخية العالسية.
عبيج هللا ،دمحم2003( .ـ) .عمي فػدة فمدصيشي كحج الديف ،مجمة بيت الذعخ.69 )20( ،
عبيج ،دمحم صابخ2001( .ـ) .القريجة العخبية الحجيثة بيغ البشية الجاللية كالبشية اإليقاعية.
(د.ط) .دمذق :مشذػرات اتحاد الكتاب العخب.
عتيق ،عبج العديد1985( .ـ) .في البالغة العخبية عمع السعاني( .د.ط) .بيخكت :دار الشيزة
العخبية.
العخبي الججيج2014( .ـ 27 ،مايػ) .عمي فػدة  ..شاعخ الخصيف في كتاب .تاريخ االشالع:
 30سبتسبخ 2016ـ ،السػقع :العخبي الججيج (.)http://www.alaraby.co.uk
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العدكخؼ ،أبػ ىالؿ1988( .ـ) .كتاب جسيخة األمثاؿ .حققو كعمق حػاشيو ككضع فيارسو :دمحم
أبػ الفزل إبخاىيع ك عبجالسجيج قصامر .ط .2بيخكت :دار الفكخ.
العذساكؼ ،دمحم زكي1979( .ـ) .قزايا الشقج األدبي بيغ القجيع كالحجيث( .د.ط) .بيخكت :دار
الشيزة العخبية.
العف ،عبج الخالق دمحم2000( .ـ) .التذكيل الجسالي في الذعخ الفمدصيشي السعاصخ .ط.1
غدة :مصبػعات ك ازرة الثقافة.
عالـ ،عبج العاشي غخيب1997( .ـ) .دراسات في البالغة العخبية .ط .1بشغازؼ :مشذػرات
جامعة قازيػنذ.
عسخ ،أحسج مختار1981( .ـ) .دراسة الرػت المّغػؼ .ط .2القاىخة :عالع الشذخ.
عشتخة بغ شجاد1980( .ـ) .حققو كقجـ لو :فػزؼ عصػؼ( .ط .)3بيخكت :دار صعب.
عػض هللا ،دمحم1999( .ـ) .المسع البيية في قػاعج المغة العخبية .ط .1غدة :مصبعة دار األرقع.
عيج ،رجاء( .د.ت) .القػؿ الذعخؼ مشطػرات معاصخة( .د.ط) .االسكشجرية :مشذاة السعارؼ.
عيج ،رجاء2003( .ـ) .لغة الذعخ :قخاءة في الذعخ العخبي السعاصخ( .د.ط) .االسكشجرية:
مشذأة السعارؼ.
الغحامي ،عبج هللا1993( .ـ) .ثقافة األسئمة :مقاالت في الشقج كالشطخية .ط .2الكػيت :دار
سعاد الرباح.
الغاليشي ،مرصفى(.د.ت) .جامع الجركس العخبي.ة تعميق كترحيح كمخاجعة :إسساعيل
العقباكػ .ط( .1د.ف).
العزِجؼ .حققو كقجـ لو :حدغ شاذلي فخىػر .ط.1
الفارسي ،أبػ عمي1996( .ـ) .اإليزاح
ُ
بيخكت :عالع الكتب.

فحساكؼ ،صبحي2006( .ـ) .عمي فػدة يعخض :حاؿ اإلنداف الفمدصيشي ،جخيجة األسبػع
األدبي.)1027( ،
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الفخاىيجؼ ،الخميل بغ أحسج1988( .ـ) .كتاب العيغ .تحقيق :ميجؼ السخدكمي كلبخاىيع
الدامخائي .ط .1بيخكت :مؤسدة األعمسي لمسصبػعات.
فزل ،صالح1992( .ـ) .عمع األسمػب مبادئو كلجخاءاتو( .د.ط) .القاىخة :مؤسدة مختار.
فػدة ،عمي2003( .ـ) .األعساؿ الذعخية .ط .1بيخكت :السؤسدة العخبية.
الفيخكز آبادؼ ،مجج الجيغ دمحم بغ يعقػب1987( .ـ) .القامػس السحيط .ط .2بيخكت :مؤسدة
الخسالة.
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